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Geselecteerde domeinen en thema’s 
 
Gezinssituatie en alternatieve zorg 
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Tweede 
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Kinderen van scheidende ouders 
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 Internationale kinderontvoering 
Derde 
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Adoptie 

Bescherming tegen exploitatie en geweld 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 30, 32, 33, 34, 35, 36 
Eerste 
prioriteit 

Signaleren en melden van kindermishandeling 

 Behandeling van minderjarige slachtoffers van geweld 
 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
Tweede 
prioriteit 

Verwijzing en onderzoek bij kindermishandeling 

 Strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling 
 Opsporing kinderporno 
 Kind en internet 
Derde 
prioriteit 

Economische uitbuiting van minderjarigen 

Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 16, 20, 22, 37, 40 
Eerste 
prioriteit 

Voorlopige hechtenis van minderjarigen 

 Berechting 16- en 17jarigen volgens het volwassenenstrafrecht 
 Minderjarigen in vreemdelingenbewaring 
 Interne rechtspositie minderjarigen in gesloten jeugdzorg 
 Weglopers uit de gesloten jeugdzorg 
Tweede 
prioriteit 

Verblijf minderjarigen in politiecellen 

 Adolescentenstrafrecht en jeugdbendes 
 Strafbaarstelling illegaliteit 
Derde 
prioriteit 

DNA-afname minderjarigen 

 
Passende levensstandaard 
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IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 23, 24, 26, 27, 31 
Eerste 
prioriteit 

Kinderen in armoede 

 Opvang en voorzieningen minderjarige vreemdelingen 
 Toegang tot gezondheidszorg 
 Welvaartsziekten 
 Gehandicapte kinderen 
Tweede 
prioriteit 

Zwerfjongeren 

 Beschikbaarheid van en toegang tot sport, spel en cultuur 
 Kinder- en zuigelingensterfte 
Onderwijs 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 19, 28, 29, 42 
Eerste 
prioriteit  

Passend onderwijs en pgb 

 Thuiszitters 
 Pesten  
Tweede 
prioriteit 

Mensenrechteneducatie 

 Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen 
Derde 
prioriteit 

Segregatie scholen 

 Zeer zwakke scholen 
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Hoofdstuk 1 Opzet en aanpak voorstudie 
Kinderrechtenmonitor 

 

1.1 Inleiding 
 
De Kinderombudsman, die in Nederland op 1 april 2011 is gestart, wil een 
kinderrechtenmonitor met indicatoren ontwikkelen in samenwerking met het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP) en de universiteit Leiden (afdeling jeugdrecht o.l.v. prof. 
Mariëlle Bruning, Faculteit der Rechtsgeleerdheid). In mei 2011 vond het eerste 
gezamenlijke overleg plaats tussen Kinderombudsman, SCP en universiteit.  
Geconstateerd werd dat de inhoudelijke ontwikkeling van indicatoren met behulp van de 
kennis van het SCP pas kan starten als eerst inhoudelijke beslissingen zijn genomen over 
de te monitoren kinderrechten en de mogelijke accenten daarbij: welke kinderrechten en 
welke specifieke onderdelen van kinderrechten moeten de komende jaren in Nederland 
worden gemonitord door de Kinderombudsman? Het eenvoudigweg monitoren van het 
gehele VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (verder: IVRK) is niet alleen 
praktisch onhaalbaar want veel te omvangrijk, maar ook beleidsmatig gezien te breed en 
voor wat betreft sommige onderdelen uit het IVRK te internationaal gericht. De 
Kinderombudsman zou nu juist de naleving van kinderrechten in Nederland moeten 
monitoren (en niet bijvoorbeeld de naleving van de rechten van kinderen in gewapende 
conflicten, art. 38 IVRK). 
Unicef en Defence for Children Nederland geven sinds vier jaar een Jaarbericht 
Kinderrechten uit. De Kinderombudsman wenst een eigen, van NGO’s onafhankelijke, 
kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. Ten behoeve van het ontwikkelen van de 
kinderrechtenmonitor heeft de universiteit Leiden een voorstudie verricht naar de 
inhoudelijke monitoring van kinderrechten1 (wat verdient op dit moment in Nederland 
aandacht? Hoe kunnen kinderrechten worden geclusterd zodat de monitoring zoveel 
mogelijk voor Nederland relevante kinderrechten betreft?) en naar reeds ontwikkelde 
kinderrechten-indicatoren op nationaal en mondiaal niveau. In dit rapport zal een advies 
worden gegeven aan de Kinderombudsman over prioritering en inhoudelijke opzet van de 
kinderrechtenmonitor, over reeds bestaande indicatoren en de mogelijkheden en valkuilen 
bij gebruik van deze indicatoren voor de Nederlandse situatie op het gebied van 
kinderrechten, en over nieuw te ontwikkelen kinderrechten-indicatoren voor Nederland. 
Deze voorstudie zal vervolgens als basis kunnen dienen voor een daadwerkelijke 
ontwikkeling van indicatoren voor de kinderrechtenmonitor en de invulling daarvan, in 
samenwerking met het SCP. 
 
 
 

                                                 
1 In deze voorstudie zijn de twee door Nederland geratificeerde Optionele Protocollen behorend bij het 
IVRK (Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en Protocol inzake 
betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten) niet meegenomen, en zijn de BES-eilanden evenmin 
onderdeel van dit onderzoek. Voor wat betreft de beide Optionele Protocollen geldt dat de naleving hiervan 
voor Nederland niet direct aanleiding lijkt te geven tot zorgen en tot de noodzaak van monitoring. 
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1.2 Opzet en Methodiek 
 
Deze voorstudie voor de kinderrechtenmonitor omvat een tweetal hoofdonderdelen: een 
inhoudelijke zoektocht naar te monitoren kinderrechten en specifieke onderdelen daarvan 
voor Nederland die uitmondt in een advies over op te nemen domeinen en  daarmee 
verbonden thema’s in de Kinderrechtenmonitor, en een onderzoek naar het gebruik van 
kinderrechten-indicatoren en mogelijke valkuilen daarbij in algemene zin met vervolgens 
per geadviseerd thema een inventarisatie van reeds ontwikkelde indicatoren voor dit 
thema. 
Per onderdeel zal hiernavolgend de gevolgde onderzoeksmethodiek beschreven worden. 
Niet alleen de methodiek, maar ook het onderzoeksproces is belangrijk; op een aantal 
cruciale momenten in het proces heeft het gehele onderzoeksteam tijdens 
brainstormsessies keuzes gemaakt ten aanzien van de te volgen richting.  
De totale looptijd van dit vooronderzoek bedroeg tweeënhalve maand. Het theoretisch 
kader ten aanzien van kinderrechtenindicatoren in is breed opgezet en de meest 
gezaghebbende internationale literatuur is in kaart gebracht. Voor wat betreft 
inhoudelijke thema’s ten aanzien van kinderrechten in Nederland is de situatie op 
hoofdlijnen in kaart gebracht. Aan het slot van deze paragraaf wordt melding gemaakt 
van geraadpleegde deskundigen, Europese Kinderombudspersonen en andere 
(inter)nationale organisaties.   
 
1.2.1 Het clusteren van kinderrechten 
 
Ten eerste is zoals gezegd een inhoudelijke studie verricht naar de vraag op welke wijze 
en met welke prioritering en selectie de naleving van kinderrechten in Nederland kan 
worden onderzocht. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de aanbevelingen van het VN-
Comité inzake de Rechten van het Kind (hierna: Kinderrechtencomité) aan Nederland, 
rapporten van het Kinderrechtencomité over naleving en rapportage van kinderrechten 
meer in het algemeen en is onderzocht of, en zo ja op welke wijze andere 
Kinderombudspersonen gelijksoortige projecten hebben uitgevoerd en hoe zij een 
kinderrechtenmonitor inhoudelijk invullen.  
Voor dit deelonderzoek is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en zijn 
verschillende experts benaderd. Eerst is onderzocht welke hoofdrubricering voor een 
kinderrechtenmonitor het meest wenselijk is, o.a. door verschillende andere – deels 
vergelijkbare – projecten buiten Nederland te analyseren en daarnaast literatuur over dit 
onderdeel te bestuderen. Op basis van deze deelstudie wordt een advies gegeven over de 
inhoudelijke richting en prioritering voor een kinderrechtenmonitor gericht op de 
naleving van kinderrechten in Nederland. 
Een gestructureerde onderverdeling in domeinen is essentieel aangezien het IVRK een 
veelheid aan thema’s bevat. Er zijn verschillende indelingen in kaart gebracht die zijn 
afgeleid van reeds uitgevoerde indicatoren-studies (met name door de Kinderombudsman 
in Ierland). Ook is de indeling die het kinderrechtencomité voorstelt in haar Reporting 
Guidelines uitgebreid bestudeerd, alsmede de indeling die wordt voorgestaan door de 
Fundamental Rights Agency van de Europese Unie (FRA). Voor dit rapport is de 
clustering zoals de FRA die voorstelt, leidend geweest, aangevuld met eigen inzichten (zo 
ontbrak het domein jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming binnen de indeling die de 
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FRA hanteert) en bepaalden de uiteindelijk vastgestelde thema’s de meest logische 
indeling. Voor het monitoren van de vier zgn. ‘paraplu-bepalingen uit het IVRK 
(discriminatieverbod, belang van het kind staat voorop, recht op overleven en 
ontwikkeling, recht op participatie) wordt niet voorgesteld om de methode van het 
kinderrechtencomité te gebruiken. In de Reporting Guidelines wordt voorgesteld om de 
vier kernartikelen uit het IVRK in een apart hoofdstuk onder te brengen, terwijl er in dit 
onderzoek voor gekozen is om deze vier artikelen mee te wegen in de bespreking van een 
thema. De clustering van de FRA biedt een duidelijke, neutrale en herkenbare methode, 
waarbij de - voor de Nederlandse situatie - relevante thema’s op samenhangende wijze 
gepresenteerd kunnen worden. In het kort luiden de domeinen als volgt:  

1. Gezinssituatie en alternatieve zorg 
2. Bescherming tegen exploitatie en geweld  
3. Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming 
4. Passende levensstandaard  
5. Onderwijs 

 
1.2.2 Kinderrechten-indicatoren  
 
Het tweede deel van de voorstudie richt zich op het gebruik van kinderrechten-
indicatoren en mogelijke valkuilen en aandachtspunten daarbij en op reeds ontwikkelde 
kinderrechten-indicatoren in Nederland en daarbuiten. Dit wordt uitgewerkt door middel 
van een overzicht (met bronnen) van kansen en valkuilen ten aanzien van kinderrechten-
indicatoren. Er is gebruik gemaakt van publicaties van de meest toonaangevende 
(internationale) auteurs op dit terrein, zoals. dr. Asher Ben Arieh (Hebrew University 
Jerusalem) die al jarenlang onderzoek doet naar en publiceert over child well-being’s-
indicators, en dr. Tara Collins, die onder supervisie van Geraldine van Bueren aan de 
University of London (UK) promoveerde op het gebruik van kinderrechten-indicatoren 
voor het monitoren van naleving van het IVRK. Ook zijn indicatoren die zijn ontwikkeld 
door Innocenti (onderzoekscentrum van Unicef in Florence, Italië) bestudeerd. Voor dit 
onderdeel zijn vele (internationale) rapporten en publicaties over kinderrechten-
indicatoren bestudeerd en is met enkele experts op dit terrein contact gezocht. 
 
1.2.3.  Het vaststellen van relevante thema’s  
 
Op welke wijze is beslist welke thema’s in de monitor zouden moeten thuishoren? 
Hiervoor is een aantal criteria ontworpen die leidend zijn bij het maken van een keuze:  
De eerste selectie van de thema’s die vallen onder de domeinen is gemaakt op basis van 
de volgende criteria: 

1. het probleem of knelpunt heeft een basis in het IVRK; 
2. het probleem of knelpunt wordt genoemd in de Concluding Observations van het 

kinderrechtencomité aan Nederland of in de literatuur (inclusief geschreven pers) 
of in parlementaire stukken. 
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Een nadere selectie zal in de volgende hoofdstukken voor elk van de thema’s behorend 
bij een domein worden gemaakt naar aanleiding van de volgende criteria: 

3. het probleem of knelpunt blijkt bij nader literatuuronderzoek inderdaad nijpend te 
zijn; 

4. het probleem of knelpunt vraagt om een directe reactie. 
 
De uiteindelijke samenstelling van te monitoren thema’s blijft desalniettemin voor 
discussie vatbaar; wij doen slechts een eerste aanzet tot een indeling van kinderrechten- 
domeinen en –thema’s die vervolgens verder kunnen worden uitgewerkt en indien nodig 
aangepast. Dit is ook de ervaring van Unicef Innocenti: “welke expert je ook raadpleegt, 
de ene zal dit thema belangrijk vinden en draagt daar goede argumenten voor aan, en de 
ander heeft evengoed gegronde redenen om een ander thema in de monitor te willen zien” 
(Leonardo Menchini)2.  
 
Ad 1 
In deze voorstudie hebben wij telkens teruggegrepen op het de kinderrechten die zijn 
vastgelegd in het IVRK en hebben dit kinderrechtenverdrag als basis gebruikt voor de te 
identificeren domeinen en thema’s voor de kinderrechtenmonitor. De insteek is immers 
dat de naleving van kinderrechten wordt gemonitord en dat specifieke kinderrechten-
indicatoren worden ontwikkeld. 
 
Ad 2 en 3 
De mate van relevantie wordt onder andere bepaald door de aandacht vanuit de literatuur, 
beleid en vanuit de media voor een bepaald thema. Een belangrijke bron was, naast de 
wetenschappelijke en vakinhoudelijke literatuur en de parlementaire stukken, de 
mediaservice van Defence for Children waarop wekelijks een overzicht wordt gegeven 
van relevant kinderrechtennieuws in Nederlandse kwaliteitskranten. Bij het in kaart 
brengen van gebieden van de naleving van kinderrechten waarover momenteel zorgen 
bestaan, ligt de nadruk hierbij derhalve op probleemgroepen en ‘westerse’ 
kinderrechtenproblemen in Nederland. Zo werd het onderwerp ‘economische uitbuiting’ 
eerst op de groslijst van mogelijke thema’s gezet. Bij nadere bestudering bleek de 
problematiek van dit onderwerp niet omvangrijk en nijpend genoeg om verder uit te 
werken binnen de scope van dit onderzoek.  
De aanbevelingen van het kinderrechtencomité aan Nederland en de rapporten van het 
kinderrechtencomité over naleving en rapportering van kinderrechten in het algemeen 
vormen een belangrijke bron van informatie. Aandacht van het kinderrechtencomité voor 
een bepaald thema, vormt een eerste ‘trigger’ om nader op het thema in te gaan. Vaak is 
er voor gekozen om thema’s die door het Kinderrechtencomité bekritiseerd worden, ook 
op te nemen in de thema’s. Voor sommige thema’s gold dat de kritiek van het 
Kinderrechtencomité te algemeen geformuleerd was of dat de aanbeveling zich moeilijk 
leende om te vertalen naar kinderrechtenindicatoren.3  

                                                 
2 Telefonische consultatie op dinsdag 9 augustus 2011.  
3 Bijvoorbeeld: ‘The Committee welcomes the efforts towards attaching more importance to the best 
interests of the child in decisions concerning children. However, the Committee is concerned that the best 
interests principle is not always codified in legislation affecting children or formalized in proceedings of 
the administrative arm of Government’ (Kinderrechtencomité 2009, par. 28.) 
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Ad 4 
Niet alle artikelen uit het IVRK zijn van even groot belang voor een ontwikkeld land als 
Nederland. Zo is het thema ‘kinderarbeid’ in Nederland niet zo prangend als dat in 
sommige Aziatische landen het geval is. Report card no. 7 van Unicef Innocenti over 
armoede richt zich speciaal op ‘economically advanced nations (“the rich countries”) en 
gaf een voorbeeld voor de onderzoeksgroep hoe je moet omgaan met het verschil in 
monitoring tussen meer en minder ontwikkelde landen. Naarmate het 
ontwikkelingsniveau in een land hoger is, worden er hogere eisen gesteld aan de naleving 
van kinderrechten.  
 
De door ons geadviseerde domeinen en thema’s zijn op basis van een uitgebreide 
literatuurstudie vastgesteld. Uiteindelijk worden binnen de verschillende domeinen een 
aantal thema’s gepresenteerd, waarbij een algemeen beeld wordt geschetst van het 
betreffende thema voor Nederland. De Kinderombudsman zullen wij adviseren om uit 
deze lijst van thema’s een selectie te maken voor de te ontwikkelen 
Kinderrechtenmonitor die ieder jaar stapsgewijs uitgebouwd kan worden.   
Een vervolgstap is het ontwerp van de benodigde indicatoren zelf. In deze voorstudie zijn 
geen nieuwe indicatoren bedacht (dit vereist een sociaal-methodologische insteek en zal 
na oplevering van dit rapport nader moeten worden uitgevoerd), wel wordt een overzicht 
geboden van de indicatoren die reeds ontwikkeld zijn (in Nederland en daarbuiten) en 
wordt aangegeven welke daarvan voor ons van belang zijn en welke niet. In een 
vervolgfase moet worden bezien, in overleg met het SCP, in hoeverre de reeds 
ontwikkelde indicatoren geschikt zijn voor een Nederlandse kinderrechtenmonitor of dat 
er nieuwe indicatoren ontwikkeld dienen te worden.  
 
1.2.4 Vastgestelde domeinen en thema’s 
 
In het tweede deel van deze voorstudie wordt telkens voor de door ons voorgestelde 
(onderdelen van) kinderrechten in kaart gebracht welke indicatoren op dit specifieke 
terrein reeds zijn ontwikkeld (zie de paragrafen ‘beschikbare cijfers en indicatoren in de 
hoofdstukken 4-8). Vervolgens zal worden beoordeeld welke reeds bestaande indicatoren 
wellicht een rol zouden kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van de 
kinderrechtenmonitor en voor welke (onderdelen van) kinderrechten nieuwe indicatoren 
ontwikkeld zouden moeten worden, dit in samenwerking met het SCP. Gebleken is dat 
veel gebruikte kinderrechten-indicatoren statistische gegevens betreffen over kinderen en 
kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Ook hier is naar gekeken; wat wordt al 
verzameld en wat zou daarvan wellicht van betekenis kunnen zijn voor de 
kinderrechtenmonitor? De thema’s zijn ingedeeld in eerste, tweede en derde prioriteit 
waarmee bedoeld wordt dat de monitor stapsgewijs ontwikkeld kan worden waarbij de 
thema’s met eerste prioriteit de meeste aandacht verdienen.  
Het Jaarbericht Kinderrechten van Unicef en Defence for Children, dat inmiddels vier 
keer is uitgebracht, bevat veel cijfermateriaal over Nederlandse kinderen in moeilijke 
omstandigheden. Dit vormt een goede basis bij het ontwikkelen van een 
kinderrechtenmonitor, maar is tegelijk nog beperkt in de zin dat het slechts een aantal 
probleemsituaties betreft zonder een volledig overzicht te bieden van alle belangrijke 
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kinderrechten-domeinen. Daarbij lijken de indicatoren uit het Jaarbericht nog niet de 
essentie van het IVRK te omvatten - er wordt niet expliciet een kinderrechtenbasis 
gepresenteerd voor de gebruikte indicatoren - maar worden verschillende reeds 
beschikbare cijfers die betrekking hebben op de in het Jaarbericht gepresenteerde 
probleemgebieden voor kinderen gebruikt. 
 
1.2.5 Consultatie  
 
In het kader van het onderzoek is per email of per telefoon contact gezocht met 
kinderombudspersonen (of Children’s Commissioners) van Ierland, Noord- Ierland, 
België, Noorwegen, Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en 
Oostenrijk. Hen is gevraagd naar gelijksoortige projecten en hun ervaringen met het 
inhoudelijke vullen van een kinderrechtenmonitor. De contactgegevens zijn verkregen via 
www.crin.org/enoc. Er is ook rechtstreek contact gezocht met het European Network of 
Ombudspersons for Children (Polina Atanasova). Een vijftal Kinderombudspersonen 
heeft respons gegeven: Ierland, België, Noorwegen, Finland en het Verenigd Koninkrijk 
(deze respons is uitgewerkt in bijlage I). Ook is contact gelegd met Unicef Innocenti 
(contactpersoon: Leonardo Menchini) en Childwatch International (contactpersoon: Jon-
Kristian Johnsen) en met wetenschappers (zie ook §2.2.2) die gespecialiseerd zijn op het 
gebied van kinderrechtenindicatoren, zoals prof. dr. Asher Ben Arieh, prof. Ferran Casas 
en dr. Tara Collins. Mede met behulp van deze deskundigen zijn vele (omvangrijke) 
rapporten over kinderrechten-indicatoren bestudeerd en in kaart gebracht. Tevens zijn 
wetenschappelijke experts in Nederland en daarbuiten geconsulteerd: dr. Ton Liefaard 
(jeugdstrafrecht), dr. Simone van der Hof (kind en internet), Froukje Hayer (sport en 
spel) en dr. Ursulla Kilkelly (kinderrechtenexpert aan universiteit van Cork, heeft 
verschillende projecten uitgevoerd in opdracht van de Ierse Kinderombudsman), Simone 
de Roos (SCP) en hebben de leden van de onderzoeksgroep hun eigen netwerk bevraagd 
op relevante thema’s voor een kinderrechtenmonitor. Denk hierbij aan een verloskundige, 
een basisschooldirecteur, een maatschappelijk werker in de Schilderswijk etc.  
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 gaat over de vraag ‘welke kinderrechten monitoren en hoe te categoriseren?’ 
Dit hoofdstuk bestaat uit een advies over de selectie van de te monitoren kinderrechten en 
de wijze waarop deze kinderrechten worden onderverdeeld. Eerst kort de moeilijkheden 
met betrekking tot het meten van kinderrechten besproken. Daarna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de meest wenselijke categorisering van te monitoren 
kinderrechten via een kinderrechtenmonitor in Nederland, de vaststelling van thema’s die 
gemonitord zouden moeten worden en de mogelijk te ondernemen stappen voor een 
verdere doorontwikkeling van de kinderrechtenmonitor door een nadere verificatie van de 
geadviseerde thema’s die in Nederland monitoring verdienen.  
In hoofdstuk 3  worden de belangrijkste bevindingen die af te leiden zijn uit de 
omvattende literatuur over kinderrechten-indicatoren worden gepresenteerd. 
Verscheidene onderwerpen komen aan bod zoals ‘hoe gebruik je statistische data voor het 
monitoren van kinderrechten, het verschil tussen child welfare indicatoren and children’s 
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rights indicators, verschillende typen kinderrechten-indicatoren en toepasselijke criteria. 
Dit hoofdstuk sluit af met een korte analyse van de bevindingen uit dit hoofdstuk, 
toegespitst op deze voorstudie.  
In hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 8 worden een voor een de domeinen met de 
bijbehorende thema’s besproken die van belang zijn om te monitoren met behulp van een 
kinderrechtenmonitor. Een overzicht van deze domeinen en thema’s wordt gegeven in 
§2.2.2.  
Hoofdstuk 9 tenslotte, bevat een slotbeschouwing waarin drie onderwerpen centraal 
staan. ‘Wat levert deze voorstudie op?’, ‘Doorontwikkeling kinderrechtenmonitor’ en 
‘Hoe nu verder?’ 
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Hoofdstuk 2 Welke kinderrechten monitoren en hoe te 
categoriseren? 

 
 
2.1 Inleiding 
 
Op 26 januari 1990 heeft Nederland het IVRK ondertekend. Het Verdrag werd 
vervolgens geïmplementeerd in het Nederlandse rechtssysteem door goedkeuring bij 
Rijkswet (Stb. 1994, 862) en trad in werking op 8 maart 1995. Nederland heeft in de 
goedkeuringswet voorbehouden (reservations) gemaakt ten aanzien van de artikelen 26, 
37 en 40 van het Verdrag ter zake van de aanspraken van kinderen op sociale zekerheid, 
toepassing van het volwassenenstrafrecht op kinderen van 16 jaar en ouder onder 
bepaalde omstandigheden en uitzonderingen op het recht op rechtsbijstand.4 Door middel 
van het maken van een voorbehoud, verklaart Nederland uitdrukkelijk zich niet te binden ten 
opzichte van deze specifieke verdragsbepalingen. Voor de overige artikelen geldt dat 
Nederland zich met het ratificeren van het IVRK heeft verplicht aan de minimumnormen 
van het IVRK te voldoen. Dientengevolge erkent Nederland door ratificatie ook het 
toezichtmechanisme van het kinderrechtencomité n verplicht zichzelf tot het waarborgen 
van de rechten van elk kind binnen het territoir5 en tot het afleggen van een 
verantwoording ten overstaan van dit kinderrechtencomité over de verwezenlijking van 
de rechten van het kind.6 Veel van de artikelen hebben rechtstreekse werking in 
Nederland7, dit betekent dat men zich direct kan beroepen op een artikel uit het IVRK 
voor een Nederlandse rechtbank. Het feit dat implementatie van het Verdrag door de 
Nederlandse rechter getoetst kan worden, maakt een goede implementatie van het verdrag 
erg belangrijk.8  
  
Op 1 april 2011 trad de Wet Nationale Kinderombudsman in werking en heeft Nederland 
voor het eerst gehoor gegeven aan de aanbevelingen van het kinderrechtencomité  om een 
nationale kindombudsman aan te stellen.9 General Comment nr. 2 (Algemeen 
Commentaar) van het Kinderrechtencomité benadrukt dat een Kinderombudsman 
onafhankelijk toezicht dient te houden op de naleving van het Verdrag en de vooruitgang 
bij de uitvoering, implementatie en naleving in de praktijk.10 Verder geeft het aan dat de 
Kinderombudsman ook zelf een vijfjaarlijkse rapportage aan het Kinderrechtencomité 

                                                 
4 Meuwese, Blaak & Kaandorp 2005, p. 14-15. 
5 Artikel 2 IVRK. 
6 Meuwese, Blaak & Kaandorp 2005, p. 13-17. 
7 Maar zie voor het argument dat over sommige artikelen nog onduidelijkheid bestaat en dit onwenselijk is 
Pulles 2011. 
8 Voor het toezicht op de implementatie van het IVRK is het belangrijk oog te hebben voor het feit dat voor 
verschillende kinderrechten geldt dat de verantwoordelijk voor de naleving hiervan vanuit de centrale 
overheid is gedecentraliseerd. Zo zijn bijv. gemeenten verantwoordelijk voor openbare speelruimte, 
onderwijs en kinderopvang. Decentralisatie leidt ertoe dat het toezicht op de naleving van kinderrechten 
zich soms moet richten op gemeentelijk niveau, terwijl het Kinderrechtencomité wel voorschrijft dat de 
centrale overheid eindverantwoordelijk blijft. Zie voorts over de implementatie van het IVRK: Hodgkin & 
Newell 2007. 
9 Zie Concluding Observations van het Kinderrechtencomité aan Nederland in 1999, 2004, 2009.  
10 Kinderrechtencomité 2002, par. 1; General Assembly 1993 . 
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moet verzorgen.11 De Raad van Europa voegde hieraan toe dat de drie doelen van een 
kinderombudspersoon zijn: het beschermen van kinderrechten, het bevorderen van de 
rechtsstaat en het toezien op correct gedrag van overheidsfunctionarissen.12 Wel wordt 
erop gewezen dat hoewel de Kinderombudsman projecten voor de bescherming en 
bevordering van de rechten van het kind kan organiseren, dit geenszins mag leiden tot het 
delegeren van de verplichtingen van de overheid jegens het Kinderrechtencomité naar de 
Kinderombudsman.13 De Kinderombudsman moet dus onafhankelijk bijdragen aan het 
rapportageproces onder het IVRK en de integriteit van de overheidsrapporten in opdracht 
van het Kinderrechtencomité monitoren.14  
 
Afwegingen voor de Kinderombudsman  

� Hoe verhoudt de kinderrechtenmonitor tot de taken van de Kinderombudsman, 
wat is het doel? Mogelijk antwoorden: de regering monitoren en (2) thema’s 
belichten waar de Kinderombudsman aandacht aan gaat besteden (‘wat kan er 
beter in Nederland’) (3) een algemener beeld te schetsen van de implementatie 
van het IVRK in Nederland en 4) een vergelijking van Nederland met andere 
landen (dit zou leiden tot een, over het algemeen genomen, positief rapport met 
enkele aandachtspunten); 

� Klein beginnen en later uitbreiden of meteen zo veelomvattend mogelijk?; 
� De mate waarin kinderen en jongeren participeren. 

 
Dit deel van de voorstudie bestaat uit een advies over de selectie van de te monitoren 
kinderrechten en de wijze waarop deze kinderrechten worden onderverdeeld. Hierna 
worden eerst kort de moeilijkheden met betrekking tot het meten van kinderrechten 
besproken. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de meest wenselijke 
categorisering van te monitoren kinderrechten via een kinderrechtenmonitor in 
Nederland, de vaststelling van subthema’s die gemonitord zouden moeten worden - dit 
aan de hand van een literatuurstudie en bestudering van parlementaire discussies en 
recente media-aandacht (via landelijke kranten) - en de mogelijk te ondernemen stappen 
voor een verdere doorontwikkeling van de kinderrechtenmonitor door een nadere 
verificatie van de geadviseerde thema’s die in Nederland monitoring verdienen. 
 
 
2.2 Op welke wijze en met welke prioritering en selectie kan de naleving van 

kinderrechten in Nederland worden onderzocht?  
 
2.2.1 Het clusteren van de te monitoren kinderrechten 
 
Het is eigenlijk niet mogelijk en praktisch onhaalbaar om het hele IVRK te monitoren per 
artikel omdat sommige artikelen voor Nederland niet direct van belang zijn of 

                                                 
11 Kinderrechtencomité 2002, par. 20. 
12 Council of Europe 2003, recommendation 1615. 
13 Ibidem., par. 25. 
14 Ibidem., par. 20. 
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bijvoorbeeld te breed zijn om volledig de naleving ervan te meten.15 Een voorbeeld dat 
Kilkelly aankaart is artikel 3 IVRK (belang van het kind): er zijn geen richtlijnen over 
wat er (het meest) in het belang van het kind is in specifieke situaties, er bestaan dus ook 
verschillende meningen over of het principe goed is geïmplementeerd in bijvoorbeeld het 
onderwijs, de gezondheidszorg en jeugdstrafrecht. Dus hoewel onderzocht kan worden in 
hoeverre wetten en reguleringen het principe meenemen, is het moeilijk in de praktijk te 
meten of dit principe wordt nageleefd.16 Ook artikelen die op het eerste gezicht 
specifieker lijken, kunnen breed geformuleerd zijn. Artikel 23 IVRK bijvoorbeeld stelt 
dat ‘een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, recht heeft op bijzondere zorg. 
De overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo 
zelfstandig mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij’. 
Dit artikel bevat verschillende subjectieve woorden, zoals ‘waardig’, ‘zo zelfstandig 
mogelijk’ en ‘actief kan deelnemen aan de maatschappij’. Deze subjectieve woorden 
wijzen erop dat dit artikel 23 IVRK meer gericht is op het welzijn van het kind dan dat 
het gaat over de rechten van het kind.17   
 
Er moet dus een selectie worden gemaakt van de rechten die voor de Kinderombudsman 
het meest van belang zijn om te meten in Nederland. Voordat een selectie gemaakt wordt, 
moet ook vastgesteld worden op welke manier de te monitoren rechten geclusterd 
worden. De rechten moeten georganiseerd worden op een manier die past binnen de 
bestaande kennis en praktijk (bijvoorbeeld, zoals weerspiegeld in de organisatie van 
beleid).18 Er kan gekozen worden voor 1) clustering op basis van artikelnummer; 2) 
clustering op basis van probleemgroepen; en 3) clustering op basis van thema’s.  
 

1. Clustering op basis van artikelnummer 
De implementatie van het IVRK kan per artikel worden bekeken, door een selectie te 
maken van het aantal te monitoren artikelen van het IVRK.  
 
Voordeel hiervan is dat het een heel duidelijk overzicht geeft van hoe het staat met de 
implementatie van specifieke artikelen onder het IVRK, en door een selectie te maken 
van de te monitoren artikelen verhelp je het probleem dat sommige IVRK-artikelen 
moeilijk meetbaar of irrelevant zijn voor Nederland. 
Nadeel is echter dat veel thema’s niet onder een specifiek artikel kunnen worden 
geplaatst maar aan verschillende artikelen van het IVRK raken.19 Bovendien gaat het 
tegen de aanbevelingen van het kinderrechtencomité in, dat aangeeft dat bij het evalueren 
van de implementatie van het IVRK rekening moet worden gehouden met de onderlinge 
afhankelijkheid en ondeelbaarheid van kinderrechten en het Verdrag niet per artikel moet 
worden getoetst maar juist op een holistische wijze.20   

                                                 
15 De noodzaak van het prioriteren van kinderrechten wordt ook opgemerkt door Kilkelly, zie Kilkelly 
2007,  p. 14. 
16 Kilkelly & Lundy 2007, p. 63.  
17 Ibidem., p. 62-63. 
18 Dawes 2006.  
19 Ennew 1999. 
20 Kinderrechtencomité 2003, par. 18. 
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2. Clustering op basis van probleemgroepen 
In Westerse landen is het IVRK in het algemeen vaak goed geïmplementeerd21, het blijkt 
echter dat het met de kinderrechten van probleemgroepen (migrantenkinderen, kinderen 
die leven onder de armoedegrens etc.) vaak nog niet zo goed gesteld is. Daarom kan het 
goed zijn om een monitor specifiek op deze groep kinderen te richten. Voor zo’n selectie 
is bijvoorbeeld gekozen in het Jaarbericht Kinderrechten door UNICEF en Defence for 
Children; zij clusteren de thema’s als volgt: 

1. Kinderrechten & Jeugdstrafrecht; 
2. Kinderrechten & Vreemdelingenrecht; 
3. Kinderrechten & Mishandeling; 
4. Kinderrechten & Jeugdzorg; 
5. Kinderrechten & Uitbuiting. 

Het Jaarbericht richt zich op categorieën minderjarigen die met het jeugdstrafrecht, het 
vreemdelingenrecht, mishandeling, jeugdzorg of uitbuiting te maken hebben en dus extra 
kwetsbaar zijn. Het Jaarbericht behandelt dus in feite enkel de groepen die in de categorie 
‘bijzondere beschermende maatregelen’ vallen, wanneer de structuur van de rapportage 
van het kinderrechtencomité rapportage wordt gevolgd.22  
Voordeel van deze selectie is dat deze probleemgroepen vaak de grootste moeite hebben 
met het uitoefenen van hun (kinder)rechten en dat het goed is om deze groepen eens te 
belichten zodat er specifiek kan worden gewerkt aan het verbeten van hun situatie.23  
Nadeel is echter dat kinderen die buiten een van deze ‘groepen’ vallen niet aan bod 
komen. Voor een NGO-rapport, dat vooral bezig is met druk uitoefenen op de regering 
om de situatie verder te verbeteren, en dus vooral naar de problemen kijkt in plaats van 
de positieve kanten belicht, is dit een heldere onderverdeling. Echter, voor een monitor 
van de algehele situatie met betrekking tot kinderrechten in Nederland is dit wellicht te 
eenzijdig en onvolledig. 
 

3. Clustering op basis van thema’s  
Clustering in thema’s is waarschijnlijk de meest overzichtelijke onderverdeling. Deze 
methode wordt ook door het Kinderrechtencomité aanbevolen en het is voor de lidstaten 
verplicht hun 5-jaarlijkse rapportage op deze manier onder te verdelen.24 Het 
Kinderrechtencomité clustert haar commentaar aan lidstaten onder de volgende kopjes: 

1. Algemene toepassingsmaatregelen (art. 4, 42 en 44(6)) 

                                                 
21 Bij vergelijkende onderzoeken tussen verschillende Europese landen komt Nederland ook vaak als één 
van de landen met het meeste respect voor kinderrechten uit de bus, zie bijvoorbeeld Roelen & Notten 
2011, p. 22 (het onderzoek geeft aan dat Nederland in vergelijking met de andere gemeten landen het 
minste kinderen in armoede leven), en Adamson 2010 (Nederland behoort tot de groep landen die het 
hoogste scoren op de gelijkheid van kinderen).  
22 Ook bijv. het onderzoek van Kilkelly uit 2007 voor de Ierse Kinderombudsman dat een zgn. ‘nulmeting’ 
t.a.v. kinderrechten in Ierland betreft, richt zich op categorieën probleemgroepen: ‘family environment and 
alternative care; health, wealth and material deprivation; education; play, leisure and recreation; youth 
justice (6 hoofdcategorieën gebaseerd op de structuur van de rapportages aan het Kinderrechtencomité), 
children’s right to be heard; vulnerable children’. De kwetsbare kinderen worden onderverdeeld in: 
kinderen in het jeugdzorgstelsel, het jeugdstrafrechtsstelsel, kinderen zonder onderdak, kinderen die te 
maken hebben met het vreemdelingenrecht en ‘Traveller children’. Het doel van deze studie was om juist 
de probleemgebieden t.a.v. kinderrechten in Ierland centraal te stellen. 
23 Hierop baseert Kilkelly haar selectie, Kilkelly 2007, p.19. 
24Kinderrechtencomité 2010.  
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2. Algemene Beginselen (art. 2,3,6 en 12) 
3. Burgerrechten en vrijheden (art. 7,8,13-17 en 37) 
4. Gezinssituatie en alternatieve zorg (art. 5,18(1)(2), 9-11, 19-21, 25, 27(4) en 39) 
5. Handicap, elementaire gezondheidszorg en welzijn (art. 6, 18(3), 23, 24, 26 en 

27(1-3)) 
6. Onderwijs, ontspanning en culturele activiteiten (art. 28, 29 en 31) 
7. Bijzondere beschermende maatregelen (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b-d) en 32-36) 

 
Voordeel van deze onderverdeling is de duidelijkheid ervan, het alle thema’s raakt die het 
IVRK behandelt en een selectie van de belangrijkste thema’s in Nederland mogelijk 
maakt. Door een dergelijke algemene neutrale selectie van hoofdthema’s te gebruiken en 
daaronder te bepalen welke thema’s de aandacht verdienen in Nederland, kan breder dan 
op basis van probleemgroepen een Kinderrechtenmonitor worden ingericht. Verder is 
deze structuur herkenbaar en daarom duidelijk voor de Nederlandse regering, het 
Kinderrechtencomité en andere verdragstaten bij het IVRK. De Kinderombudsman zou 
de kinderrechtenmonitor ook kunnen gebruiken voor rapportage aan het 
Kinderrechtencomité.  
 
Ursula Kilkelly, die in 2005 een studie naar de stand van de kinderrechten-implementatie 
in Noord-Ierland heeft verricht voor de Kinderombudsman in Noord-Ierland en 
kinderrechten heeft geïdentificeerd die worden ondergewaardeerd of genegeerd, heeft 
ook een soortgelijke onderverdeling gemaakt. Zij deelde haar rapport als volgt in: 

1. General Measures of Implementation  
2. Family Life and Alternative Care  
3. Health, Welfare and Material Deprivation  
4. Education 
5. Play and Leisure  
6. Youth Justice and Policing25 

Ze heeft de onderverdeling van het Kinderrechtencomité als uitgangspunt genomen, en 
het vervolgens aangepast om het af te stemmen op de structuur van de 
gegevensverzameling die de overheid hanteert in Noord-Ierland.26  
 
De Fundamental Rights Agency (FRA) van de Europese Unie heeft in opdracht van de 
Europese Commissie kinderrechten-indicatoren ontwikkeld om de toekomstige impact 
van EU-activiteiten ten aanzien van kinderen te meten. De FRA hanteert in haar rapport 
uit 2009 over het ontwikkelen van kinderrechtenindicatoren een viertal indicatorgebieden 
oftewel te monitoren domeinen, die ook zo veel mogelijk overeenkomen met de voor het 
Kinderrechtencomité voorgeschreven clusters voor een kinderrechtenrapportage: 

1. Gezinssituatie en alternatieve zorg;  
2. bescherming tegen exploitatie en geweld; 
3. passende levensstandaard; 
4. onderwijs, ontspanning en culturele activiteiten.27 

                                                 
25 Zie Kilkelly e.a. 2005.  
26 Kilkelly & Lundy 2007, p. 60. 
27 Deze domeinen zijn afgeleid van de EU-bevoegdheden; het jeugdstrafrecht valt hier niet onder en dit 
verklaart waarom geen van de hoofdthema’s naar dat domein verwijst. 
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Lansdown wijst terecht op het knelpunt dat bij gebruik van een thematische indeling 
zoals ook het Kinderrechtencomité voorstaat, niet alle kinderrechten (de bepalingen uit 
het IVRK) slechts in één categorie geplaatst kunnen worden en met deze indeling de 
onderlinge afhankelijkheid en ondeelbaarheid van kinderrechten geen recht kan worden 
gedaan. Zij pleit voor een artikelsgewijs rapportagesysteem.28 Collins reageert hier op 
door te stellen dat een dergelijk rapportagesysteem (artikelsgewijs) onpraktisch is en zou 
leiden tot voortdurende herhaling van informatie.29 Wij zijn het met haar eens en zien een 
thematische indeling als de meest logische en tegelijk praktische keuze. 
 
Concluderend kan er geclusterd worden op artikelnummer, op probleemgroepen en in 
thema’s. Naar aanleiding van een analyse van de verschillende opties gaat onze voorkeur 
uit naar clustering in domeinen waarbinnen verschillende thema’s thuishoren, aangezien 
dit een duidelijke neutrale manier is, en makkelijk herkenbaar is omdat het 
Kinderrechtencomité zelf een soortgelijke onderverdeling aanhoudt. Een verdere 
onderverdeling van de domeinen kan gericht zijn op extra kwetsbare (probleem)groepen. 
 
2.2.2  Selectie en prioritering van de te monitoren kinderrechten in Nederland 
 
De te monitoren kinderrechten kunnen op basis van de in de vorige paragraaf 
geïntroduceerde hoofdindeling nader worden uitgewerkt en in subthema’s worden 
onderverdeeld naar aanleiding van eerdere aanbevelingen uit de Concluding 
Observations van het Kinderrechtencomité aan Nederland (2009). Daarnaast kan daarbij 
worden gekeken naar de kinderrechtenthema’s die momenteel spelen in Nederland: voor 
welke kinderrechten wordt in het bijzonder aandacht gevraagd in de 
kinderrechtenliteratuur, beleids- en lobbydocumenten en de geschreven pers? (zie ook 
par. 1.2). 
 
Betekenis in de context van een ontwikkeld land 
Zoals gesteld omvat het IVRK een breed scala aan onderwerpen die van toepassing zijn 
op alle landen die het verdrag hebben geratificeerd. Desalniettemin zal de betekenis van 
een bepaald artikel voor een land verschillen. Zo zal aan het recht op privacy een minder 
vergaande betekenis worden toegekend in landen waar individuele fysieke privacy 
cultureel gezien weinig waarde heeft, dan bijvoorbeeld in Nederland waar juist veel 
waarde wordt gehecht aan bescherming van de privacy.30 Het recht op bescherming tegen 
economische uitbuiting heeft in Nederland bijvoorbeeld vooral betekenis ten aanzien van 
minderjarige voetballers die naar Nederland worden gehaald. In India heeft het artikel 
juist weer een hele belangrijke betekenis voor de grote groep kinderarbeiders in dat land.  
 
Voor het ontwikkelen van een systeem van kinderrechtenindicatoren aan de hand van de 
bepalingen uit het IVRK dat specifieke relevantie heeft voor een bepaald land is het van 
belang dat de volgende vragen worden beantwoord: 
 

                                                 
28 Lansdown 2000, p. 117-118. 
29 Collins 2008. 
30 Ennew 1999. 
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� Welke termen moeten nader worden gedefinieerd? 
� Welke artikelen hebben hier de grootste relevantie?  
� Welke artikelen hebben hier de minste relevantie?31 

 
Verder is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ‘westerse’ 
kinderrechtenproblemen: soms kan het IVRK zó ‘goed’ geïmplementeerd zijn dat het 
juist weer voor problemen zorgt. Artikel 18 lid 3 IVRK bijvoorbeeld geeft aan dat 
lidstaten  ‘alle nodige passende maatregelen’ moeten nemen ‘om te waarborgen dat 
kinderen van werkende ouders recht hebben op gebruikmaking van diensten en 
voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen’. In Nederland kan in 
principe elk kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dit leidt echter 
wel tot de vraag of dit nu het meest in het belang is van het kind. Kinderen willen vaak 
helemaal niet van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat naar de buitenschoolse opvang en 
zien liever hun ouders vaker.32 Ook het toenemende aantal depressies onder ‘westerse’ 
kinderen verdient aandacht en de druk waaronder veel kinderen staan om het ‘goed te 
doen’33, of de problematiek rond jonge kinderen met eetstoornissen of kinderen met 
overgewicht.34  
 
Deze overwegingen zijn belangrijk om mee te nemen in het prioriteren van 
kinderrechten. De uiteindelijke keuze hangt samen met de focus die de 
Kinderombudsman wil geven aan de kinderrechtenmonitor. Zoals reeds aangegeven doet 
Nederland het heel goed in vergelijking met andere (Europese) landen op het gebied van 
kinderrechten. Echter, in het licht van artikel 4 van het IVRK, waarin wordt aangegeven 
dat kinderrechten ‘progressief gerealiseerd moeten worden’, kan de Kinderombudsman er 
voor kiezen om te bekijken op welke punten Nederland hoger kan scoren en de 
implementatie van kinderrechten zodoende verder kan verbeteren. 
 
Werkwijze van Kilkelly in haar onderzoek voor de Kinderombudsman in Noord-Ierland35  
De Kinderombudsman van Noord-Ierland heeft in 2004 opdracht gegeven om te 
identificeren welke kinderrechten ‘genegeerd of onderbelicht’ waren in Noord-Ierland. 
Daarom heeft zij zich alleen gericht op probleemgebieden die nog niet aangepakt werden 
door overheidsinitiatieven. Daarnaast wilde de Kinderombudsman weten of er delen van 
Noord-Ierland zijn waar kinderen ondergewaardeerd worden en hoe Noord-Ierland het 
doet ten opzichte van  andere landen in Europa. Kilkelly heeft op basis van deze 
informatie vijf criteria opgesteld:  

1. de meest geïdentificeerde problemen door kinderen en jongeren; 
2. ernstige schendingen van kinderrechten; 
3. onverenigbaarheid met de algemene beginselen van het IVRK; 
4. situaties waar meerdere kinderrechten tegelijk worden geschonden;   
5. thema’s die werden aangekaart in de Concluding Observations van het 
Kinderrechtencomité. 

                                                 
31 Ennew 1999. 
32 Daily Mail, ‘The 'not now, maybe later' parents don't devote enough time to their children’, 20 mei 2010.   
33 De Volkskrant, ‘Ouders vragen te veel van hun kind’, 15 november 2010.  
34 TNO 2010.  
35 Kilkelly e.a. 2005, p. vi (overigens is Kilkelly langer dan een jaar bezig geweest met haar studie).  
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Geselecteerde domeinen en bijbehorende thema’s voor de Kinderrechtenmonitor  
In ons vooronderzoek hebben wij voor het selecteren van de te monitoren thema’s die 
onder één van de geadviseerde domeinen van de Kinderrechtenmonitor vallen, de 
aanbevelingen van het Kinderrechtencomité aan Nederland (2009) bestudeerd en tevens 
een uitgebreid literatuuronderzoek verricht om de ‘kinderrechten-kwesties’ die 
momenteel in Nederland spelen, te identificeren. Dit betekent dat de meer  ‘neutrale’ 
hoofdindeling van kinderrechten-thema’s zoals die eerder in dit hoofdstuk is 
gepresenteerd, nader wordt gespecificeerd door probleemgebieden binnen deze domeinen 
te identificeren. Deze thema’s, die telkens zijn gekoppeld aan kinderrechten, zijn in 
volgende hoofdstukken in kaart gebracht door eerst te schetsen welke problemen er ten 
aanzien van deze kinderrechten worden geïdentificeerd. Vervolgens is per thema 
beschreven welke cijfers en indicatoren reeds voorhanden zijn op dit onderwerp en wordt 
een voorzet gegeven om te komen tot specifieke kinderrechtenindicatoren op dit thema 
Een eerste selectie van thema’s die vallen onder de domeinen is gemaakt op basis van de 
volgende criteria (zie ook par. 1.2.3): 

� het probleem of knelpunt heeft een basis in het IVRK; 
� het probleem of knelpunt wordt genoemd in de Concluding Observations van het 

Kinderrechtencomité aan Nederland of in de literatuur (inclusief geschreven pers) 
of in parlementaire stukken. 

 
Vervolgens is op basis van de aanleiding van de volgende criteria gekomen tot een nadere 
selectie: 

� het probleem of knelpunt blijkt bij nader literatuuronderzoek inderdaad nijpend te 
zijn; 

� het probleem of knelpunt vraagt om een directe reactie. 
 
Uiteindelijk is de onderzoeksgroep gekomen tot de onderstaande selectie: 
 
Gezinssituatie en alternatieve zorg 
IVRK artikelen: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 39 
Eerste 
prioriteit 

Wachtlijsten en toegang tot jeugdzorg 

 Gedwongen interventies in het gezinsleven 
 Uit huis geplaatste kinderen 
 Gezinsmigratie  
 Uitzetten van minderjarige vreemdelingen 
Tweede 
prioriteit 

Kinderen van scheidende ouders 

 Omgang tussen ouders en kinderen 
 Internationale kinderontvoering 
Derde 
prioriteit 

Adoptie 

Bescherming tegen exploitatie en geweld 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 30, 32, 33, 34, 35, 36 
Eerste 
prioriteit 

Signaleren en melden van kindermishandeling 
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 Behandeling van minderjarige slachtoffers van geweld 
 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
Tweede 
prioriteit 

Verwijzing en onderzoek bij kindermishandeling 

 Strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling 
 Opsporing kinderporno 
 Kind en internet 
Derde 
prioriteit 

Economische uitbuiting van minderjarigen 

Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 16, 20, 22, 37, 40 
Eerste 
prioriteit 

Voorlopige hechtenis van minderjarigen 

 Berechting 16- en 17jarigen volgens het volwassenenstrafrecht 
 Minderjarigen in vreemdelingenbewaring 
 Interne rechtspositie minderjarigen in gesloten jeugdzorg 
 Weglopers uit de gesloten jeugdzorg 
Tweede 
prioriteit 

Verblijf minderjarigen in politiecellen 

 Adolescentenstrafrecht en jeugdbendes 
 Strafbaarstelling illegaliteit 
Derde 
prioriteit 

DNA-afname minderjarigen 

Passende levensstandaard 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 23, 24, 26, 27, 31 
Eerste 
prioriteit 

Kinderen in armoede 

 Opvang en voorzieningen minderjarige vreemdelingen 
 Toegang tot gezondheidszorg 
 Welvaartsziekten 
 Gehandicapte kinderen 
Tweede 
prioriteit 

Zwerfjongeren 

 Beschikbaarheid van en toegang tot sport, spel en cultuur 
 Kinder- en zuigelingensterfte 
Onderwijs 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 19, 28, 29, 42 
Eerste 
prioriteit  

Passend onderwijs en pgb 

 Thuiszitters 
 Pesten  
Tweede 
prioriteit 

Mensenrechteneducatie 

 Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen 
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Derde 
prioriteit 

Segregatie scholen 

 Zeer zwakke scholen 
 

Naar aanleiding van het bovenstaande advies, zullen mogelijk nog extra criteria 
bepalend zijn voor het vaststellen van de te monitoren domeinen en thema’s, te 
weten: 
� het probleem of knelpunt wordt ook door kinderen en jongeren geïdentificeerd 

als belangrijk, urgent en nijpend; 
� de Kinderombudsman wil het probleem of knelpunt op de (politieke) agenda 

zetten. 
 
De volgende categorisering van domeinen en thema’s  zal als basis worden gebruikt voor 
deze voorstudie. Naar aanleiding van een verdere verdieping per thema zal vervolgens in 
volgende hoofdstukken per thema een advies volgen ten aanzien van de te monitoren 
thema’s die onder de domeinen te plaatsen zijn. 
 
 
2.3 Van te monitoren kinderrechten naar indicatoren 
 
Om de verschillende thema’s vervolgens te kunnen monitoren, is het nodig om 
indicatoren te ontwikkelen. Deze voorstudie is primair gericht op het categoriseren van 
(onderdelen van) kinderrechten en het identificeren van mogelijk door de 
Kinderombudsman te monitoren – in Nederland problematische – kinderrechten. In de 
voorstudie zal echter ook in kaart worden gebracht welke indicatoren ten aanzien van de 
door ons gecategoriseerde thema’s in Nederland en daarbuiten reeds zijn ontwikkeld. In 
het volgende hoofdstuk zal eerst in algemene zin worden ingegaan op ‘kinderrechten-
indicatoren’. In de daarop volgende hoofdstukken zal per domein nader worden ingegaan 
op de geïdentificeerde thema’s en zal daarbij een beschrijving van de problematiek ten 
aanzien van de thema’s worden gegeven en in kaart worden gebracht welke indicatoren 
ten aanzien van de thema’s reeds zijn ontwikkeld.     
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Hoofdstuk 3 Kinderrechten-indicatoren 
 

 

3.1 Inleiding 
 
In het IVRK zijn de rechten van alle kinderen vastgelegd. Nederland is,  zoals gezegd, 
sinds 1995 partij bij het IVRK en heeft daarmee de verplichting en de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bepalingen uit het Verdrag worden 
geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, beleid en praktijk. Een effectieve 
implementatie van het IVRK leidt ertoe dat kinderen optimaal gebruik kunnen maken van 
hun rechten. Om de voortgang die Nederland boekt bij het implementeren van de 
kinderrechten te meten, kan het bruikbaar zijn om gebruik te maken van kinderrechten-
indicatoren.  
 
De rechten in het IVRK beschrijven niet alleen wat kinderen nodig hebben, maar bovenal 
beschrijven ze de verplichtingen van lidstaten ten opzichte van kinderen. Door 
kinderrechten als uitgangspunt te nemen wordt het praten over de situatie van kinderen 
verheven van liefdadigheid tot een verplichting en verantwoordelijkheid van overheden. 
Het Kinderrechtencomité wijst er General Comment no. 5 op dat dataverzameling en het 
ontwikkelen van indicatoren een essentieel onderdeel is van de implementatie van de 
bepalingen uit het IVRK.36 Deze data moet met het oog op het identificeren van 
discriminatie en of verschillen in het realiseren van rechten volgens het Comité op een 
gedifferentieerde manier worden verzameld. Voorts moeten de data onder meer 
toereikend en betrouwbaar zijn, gedifferentieerd en de gehele periode van de kindertijd 
betreffen (tot 18 jaar). De indicatoren en data zouden alle gebieden van het verdrag 
moeten omvatten. In het Implementation Handbook for the Convention on the Rights of 
the Child (2007) zijn artikelsgewijs checklisten opgenomen met betrekking tot de 
implementatie van kinderrechten zoals neergelegd in het IVRK. Deze checklisten kunnen 
worden beschouwd als lijsten met indicatoren, die kunnen worden gebruikt voor de 
rapportage aan het Kinderrechtencomité en waarmee kan worden gemonitord in hoeverre 
het betreffende kinderrecht geïmplementeerd is in een verdragsstaat. Deze checklisten 
vormen dan ook een belangrijke inspiratiebron voor de te ontwikkelen indicatoren.37  
Bij het ontwikkelen van indicatoren is een algemene nuancering op zijn plaats. Het is van 
belang voor ogen te houden dat indicatoren slechts instrumenten zijn om te helpen 
begrijpen en volgen wat er gaande is. Feitelijke gebeurtenissen zijn dan ook belangrijker 
dan indicatoren, evenals kinderen belangrijker zijn dan statistieken.38 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, kan voor het toezicht op de naleving van 
kinderrechten gebruik worden gemaakt van indicatoren. In dit hoofdstuk wordt in 
algemene zin beschreven wat zogenaamde ‘kinderrechten-indicatoren’ inhouden. Het zal 
blijken dat de discussie over en ontwikkeling van indicatoren in zowel het veld van 
mensen- en kinderrechten als in het sociologisch-antropologische domein een enorme 
vlucht heeft genomen. Er is de laatste jaren veel ontwikkeld en veel gaande, en 
                                                 
36 Kinderrechtencomité 2003, par. 48. 
37 Hodgkin & Newell 2007. 
38 Ennew 1997. 
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tegelijkertijd wordt in de literatuur over kinderrechten-indicatoren vooral telkens 
aangegeven hoe moeilijk het is om bruikbare en betrouwbare indicatoren te ontwikkelen 
die ook daadwerkelijk iets zeggen over hoe het gesteld is met de naleving van 
kinderrechten in een bepaald land of een bepaald gebied. Zoals eerder aangegeven, gaat 
het definiëren van te monitoren (schendingen van) kinderrechten of onderdelen daarvan 
vooraf aan het ontwikkelen van kinderrechten-indicatoren. Voordat in de volgende 
hoofdstukken nader wordt ingegaan op de verdere categorisering van de door ons 
vastgestelde hoofdthema’s die voor de Kinderrechtenmonitor gebruikt zouden kunnen 
worden, zullen in dit hoofdstuk de belangrijkste bevindingen die af te leiden zijn uit de 
omvattende literatuur over kinderrechten-indicatoren worden gepresenteerd. 
 
Het onafhankelijk meten van de implementatie van kinderrechten en het ontwikkelen van 
een systeem voor kinderrechten-indicatoren is geen gemakkelijke opgave. Statistische 
gegevens kunnen worden gebruikt om inzicht te verschaffen in de mate van naleving van 
kinderrechten, maar zijn vaak nog onvoldoende aanwezig. Het gebruik van statistische 
data voor het monitoren van kinderrechten staat centraal in par. 2. In de literatuur wordt 
veel aandacht besteed aan manieren om het welzijn van kinderen en de naleving van 
kinderrechten te meten. Dat ‘child-welfare indicators’ echter niet hetzelfde is als 
‘children’s rights indicators’ zal worden besproken in par. 3 van dit hoofdstuk. 
Vervolgens wordt in par. 4 en 5 in algemene zin ingegaan op het ontwikkelen van 
kinderrechten-indicatoren. In par. 6 worden verschillende typen kinderrechten-
indicatoren onderscheiden. Vervolgens wordt in respectievelijk par. 7 en 8 ingegaan op 
de wijze van codering bij het monitoren van kinderrechten aan de hand van indicatoren 
en op de data(bronnen) die men kan gebruiken. In par. 9 worden criteria geformuleerd 
met betrekking tot de bruikbaarheid/kwaliteit van de indicatoren. In par. 10 wordt 
besloten met een korte analyse van hetgeen in dit deel is behandeld, toegespitst op het 
thematische gedeelte van deze voorstudie. 
 
 
3.2 Statistische gegevens 
 
Het onafhankelijk meten van kinderrechten is moeilijk. Een door de Kinderombudsman 
gewenste Kinderrechtenmonitor is voor zover ons bekend nog nergens echt ontwikkeld. 
Dit lijkt vreemd, er zijn immers alleen in Europa al 32 Kinderombudspersonen of 
commissarissen actief.39 Maar dit is zeer waarschijnlijk een teken dat het meten en 
beoordelen van de mate van naleving van kinderrechten heel lastig is en dat het serieus 
opzetten van een kinderrechtenmonitor een ambitieus en nagenoeg uniek plan is in 
Europa.40  
 
Ten eerste is er in veel landen een tekort aan relevante statistische gegevens. Dit is op 
zich al een teken dat het IVRK niet goed is geïmplementeerd, want om te voldoen aan 
artikel 4 IVRK moeten lidstaten voldoen aan de parameters die het Kinderrechtencomité  
stelt in General Comment no. 5: 

                                                 
39 European Network of Ombudspersons for Children, Members, zie: 
www.crin.org/enoc/members/index.asp.  
40 Zie hierover ook Arts 2011, p. 337. 
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- sufficient en reliable data 
- dissagragrated data ‘to enable identification of discrimination and/or disparities in 

the realization of rights 
- data covering the whole period of childhood (up to 18 years) 
- national coordination of data collection, evaluation and use in: 

o assessing progress in implementation 
o identifying problems 
o informing policy 

- indicators and data covering all areas of the Convention 
- national distribution of comprehensive reports on the state of children’s rights, 

including translation into minority languages and child friendly versions.41 
 
Het is essentieel voor een waardevolle monitor van het IVRK dat cijfers zijn gesorteerd, 
zodat ze laten zien bij welke groep(en) kinderrechten geschonden worden. Ook het 
Kinderrechtencomité benadrukt dit en zij beveelt derhalve aan dat overheidsrapporten 
cijfers bevatten die overzichtelijk, recent en gesorteerd zijn, zodat het 
Kinderrechtencomité een goede basis heeft voor het analyseren van de vijfjaarlijkse 
landenrapportage. Daarom beveelt het Kinderrechtencomité ook steevast aan dat 
Nederland ‘een landelijk systeem voor het verzamelen en analyseren van gegevens op 
alle terreinen waarop het Verdrag betrekking heeft moet instellen als basis voor het 
meten van de voortgang bij de realisatie van de rechten van kinderen en het uitwerken 
van beleid voor de implementatie van het Verdrag.’42 Het rapporteren over de 
implementatie van het IVRK door middel van een rapport met inadequate en 
gedesaggregeerde cijfers heeft immers weinig nut.  
 
Het tekort aan statistische gegevens wordt ook ervaren door Kilkelly, zij geeft aan dat het 
voor bepaalde thema’s niet vast te stellen was of ze ‘genegeerd of onderbelicht’ waren in 
Noord-Ierland omdat er simpelweg geen statistische gegevens beschikbaar waren.43 Er 
bestaat volgens haar geen ingebouwd kwaliteitscontrole-mechanisme in de verzameling 
dan wel de interpretatie van gegevens. Verder was er geen sortering op etniciteit en 
blijken bepaalde groepen zwaar onderbelicht, bijvoorbeeld migrant-worker communities, 
child asylum seekers en unaccompanied minors. Zij heeft dit gebrek aan statistische 
informatie deels opgelost door veel op getuigenissen van kinderen zelf af te gaan voor 
deze thema’s.44 Een ander probleem is dat er vaak geen nulmetingen gedaan zijn, 
daardoor valt moeilijk vast te stellen of de situatie wat betreft bepaalde rechten verbeterd 
of verslechterd is.45 
 
 

                                                 
41 Kinderrechtencomité 2003. 
42Kinderrechtencomité 2009. 
43 Zie voor een overzicht van deze thema’s Kilkelly e.a. 2005, p.17-18.  
44 Kilkelly & Lundy 2007, p.67-69. 
45 Arts 2011, p. 337. 
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3.3 Data verzamelen 
 
Data zijn onlosmakelijk met indicatoren verweven en bepalen voor een groot deel de 
kwaliteit van de opbrengst van de meting. Het is dan ook van groot belang op welke 
manier de data wordt verkregen. De grootste problemen met de bestaande statistische 
gegevens is het feit dat cijfers vaak niet gedesaggregeerd zijn op bijvoorbeeld leeftijd, 
geslacht, etniciteit of religie. Hierdoor is de informatie niet geschikt voor het monitoren 
van de implementatie van kinderrechten in het betreffende land. Een ander 
veelvoorkomend probleem is dat de statistische informatie niet kindgericht is; het kind 
wordt bijvoorbeeld gezien als deel van het gezin, de school of de jeugdinstelling.46 In de 
literatuur wordt ten aanzien van het gebruik van data bij het monitoren van kinderrechten 
wordt vooral gewezen op ‘child-centered statistics’ en dessegragatie van data. 
 
Child- centered statistics 
Met “child-centered statistics” wordt gedoeld op het gebruik van statistieken of data die 
directe informatie verschaffen over kinderen in tegenstelling tot informatie over die 
wordt afgeleid uit statistieken over volwassenen of instituties.47. 
 
Een voorbeeld: Het aantal percentage alleenstaande ouders in een land zegt iets over de 
situatie waarin kinderen opgroeien maar vertelt ons niet hoeveel kinderen opgroeien met 
één ouder. 
 
Dessegragratie 
Om eventuele discriminatie van bepaalde groepen te kunnen identificeren is het van 
belang dat de informatie wordt gespecificeerd naar verschillende categorieën. 
Ongedifferentieerde data zegt vooral iets over de kinderrechtenresultaten van een land ten 
opzichte van een ander land, maar geeft weinig informatie over de vraag hoe het binnen 
een land met de kinderrechten gaat. (Ennew)  
 
Een voorbeeld van het splitsen (desaggregeren) van data: 
 
Geaggregeerde data  
kindersterfte in Nederland (hoeveel kinderen van elke 1000 levend geboren kinderen 
leven tot hun 5de) is een vaak gebruikte indicator voor de ontwikkeling van een land, dus 
goede data voor een vergelijking  met andere landen maar niet bruikbaar voor het meten 
van kinderrechten. 
 
Gedesaggregeerde data  
Overlijden meisjes sneller voor hun 5e dan jongens? 
Overlijden kinderen op het platteland sneller dan in de stad? 
Zijn er meer allochtone kinderen die voor hun 5de overlijden? 
 

                                                 
46 Ennew 1999, p. 153. 
47 Ennew 1997. 
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Hieruit kunnen conclusies worden getrokken over kinderrechten en kunnen bepaalde 
groepen worden geïdentificeerd voor wie kinderrechten onvoldoende zijn 
geïmplementeerd. 
Bijvoorbeeld: het aantal kinderen dat een eindkwalificatie in het onderwijs haalt, zegt 
iets over de kwaliteit van het onderwijs in algemene zin. Het geeft echt niet aan of 
jongens vaker uitvallen op school dan meisjes, of er bepaalde groepen kinderen van een 
bepaalde etniciteit zijn die minder vaak een eindkwalificatie halen en of het onderwijs in 
steden hoger scoort dan het onderwijs in kleine dorpsgemeenschappen.  
 
Data zijn onlosmakelijk met indicatoren verweven en bepalen voor een groot deel de 
kwaliteit van de opbrengst van de meting. Zoals in paragraaf 2 uiteen is gezet is het bij 
het monitoren van kinderrechten aan de hand van indicatoren van belang dat gebruik 
wordt gemaakt van “child-centred” statistieken of data.  
 
De databronnen zijn zeer divers. Dawes48 schetst de volgende basisvoorwaarden voor een 
adequaat datasysteem: 

• Eenvoud: het systeem dient de data op een eenvoudige en directe wijze voort te 
brengen. 

• Flexibiliteit: het systeem dient in staat te zijn zich snel aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden en data-behoeften. 

• Acceptatie: de mensen op wie het systeem leunt met betrekking tot het vergaren 
van informatie dienen de wil te hebben om te participeren en dienen te geloven in 
de opbrengsten van het systeem. De bevrediging van de leveranciers van de data 
en de eindgebruikers van de data zullen de kwaliteit en het succes van het systeem 
kritisch beïnvloeden. 

• Betrouwbaarheid: gebruikers van de door het systeem vergaarde data dienen 
vertrouwen te hebben in de accuraatheid en betrouwbaarheid van de data. 

• Bruikbaarheid: het systeem dient praktisch en betaalbaar te zijn, en dient de 
kennis over het centraal staande probleem te vergroten. 

• Bronnen en duurzaamheid: het systeem dient op een eenvoudige wijze 
gehandhaafd en geüpdate te kunnen worden, met adequate personele en financiële 
bronnen bestemd voor het verzekeren van de voortgang van het project. 

• Ethische verantwoordelijkheid: alle systemen dienen te voldoen aan de ethische 
standaarden voor toegang tot data, datavergaring, dataopslag en datamanagement 
met betrekking tot data uit vertrouwelijke administratieve databases.  

• Tijdigheid: het systeem dient up-to-date informatie te kunnen verschaffen met 
minimale vertragingen. 

• Integratie: de informatie uit het systeem dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor 
alle betrokken instanties uit het onderzoeksgebied. 

 
 

                                                 
48 Dawes 2006, p. 17. 
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3.4 Kinderrechten-indicatoren en “kinderwelzijn-indicatoren” 
 
De Kinderombudsman heeft tot taak ‘te bevorderen dat de rechten van jeugdigen worden 
geëerbiedigd door bestuursorganen en door privaatrechtelijke organisaties’. Hiertoe stelt 
hij onder  meer onderzoek in naar het eerbiedigen van de rechten van jeugdigen (art. 11 
sub b Wet Nationale ombudsman). De Kinderombudsman richt zich aldus specifiek op de 
rechten van kinderen. Daarmee omvat het werkgebied van Kinderombudsman een breed 
veld. Desalniettemin dient een onderscheid gemaakt te worden tussen kinderrechten en 
kinderwelzijn (“well-being”). 
In het laatste decennium is er – zo blijkt uit onze literatuurstudie - veel aandacht gekomen 
voor en veel onderzoek gedaan naar het welzijn van kinderen, waarbij een groot aantal 
“children’s well-being indicators” ook wel “childhood indicators”, ontwikkeld zijn. 
“Childhood indicators” worden door Zill e.a. gedefinieerd als: 
 
“statistical time series that measure changes (or constancies) in the conditions of 
children's lives and in the health, achievement, behaviors, and well-being of children 
themselves. They are numbers that tell something significant about how today's children 
live and how we as a society are raising them.”49 
 
Deze onderzoeken naar het welzijn van kinderen kunnen inzicht geven in de situatie  van 
kinderen, maar ze zeggen niet noodzakelijkerwijs iets over kinderrechten.50 Naast 
onderzoeken over het welzijn van kinderen is er – deels onder invloed van de zoektocht 
naar indicatoren voor het monitoren van de naleving van mensenrechten - ook groeiende 
aandacht voor het ontwikkelen van indicatoren voor het monitoren van kinderrechten. 
‘Rights-based’ onderzoek ziet het kind als subject van het onderzoek, in tegenstelling tot 
onderzoek dat gericht is op het welzijn of de behoeften van kinderen waar het kind wordt 
beschouwd als object van het onderzoek. Een ‘rights based approach’ is, zoals Collins 
stelt, gericht op verplichting en verantwoordelijkheid, terwijl een ‘needs-based approach’ 
voortkomt uit liefdadigheid, waarbij zelf kan worden beoordeeld of aan rechten wordt 
voldaan of niet.51 
 
Toch zijn beide soorten indicatoren sterkt aan elkaar verwant. Zo zullen bijvoorbeeld het 
recht op gezondheid, “family life”  en onderwijs van grote invloed zijn op het welzijn c.q. 
de kwaliteit van leven van het kind.52 Het monitoren van kinderrechten vraagt om inzicht 
in de verschillende oorzaken waardoor rechten in het geding kunnen komen.53 
 
 
 
 

                                                 
49 Zill, Sigal & Brim 1983; geciteerd in: Ennew 1997. 
50 Collins 2010, p.74. 
51 Ibidem, p. 74-75. 
52 Kilkelly & Lundy 2007, p. 62-63 wijzen erop dat de formulering van artikel 23 IVRRK dat meer duidt op 
het welzijn van het kind dan dat het gaat over de rechten van het kind (zie par.2.2.1) 
53 Collins 2010, p.75. 
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Ennew illustreert  het verschil tussen kinderwelzijns-indicatoren en kinderrechten-
indicatoren met het volgende voorbeeld: 
 
Childhood indicator: 
In 1989, 80% of Zimbabwean children under 1 year of age were immunized against all 
antigens except measles. 
 
Children's rights indicator: 
In 1989, 20% of Zimbabwean children under 1 year of age were not protected by 
vaccination. Their rights to health, survival and development were not being met.54 
 
 
3.5 Van kinderrechten naar indicatoren 
 
Het groeperen van kinderrechten 
Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, stellen wij voor om als domeinen voor de 
kinderrechtenmonitor de eerder opgenomen thematische groepenindeling te gebruiken. 
Deze groepen kunnen vervolgens weer worden onderverdeeld in thema’s, van waaruit 
indicatoren kunnen worden afgeleid.55 
 
Een voorbeeld: 
Domein:  Onderwijs 
Thema:  Toegang tot onderwijs 
Indicator: Aantal kinderen dat naar school gaat als een percentage van alle 

kinderen binnen dezelfde leeftijdsgroep (type: uitkomst-indicator) 
 
Bij de keuze omtrent de te monitoren indicatoren kan ervoor worden gekozen om de 
indicatoren te ontwikkelen aan de hand van beschikbare data.  
Ennew zet het proces van het ontwikkelen van indicatoren in het rapport ‘Monitoring 
Children’s Rights: Indicators for Children’s Rights Project’56 als volgt uiteen:  
 
Fenomeen Wat wil men meten? 
Concept Hoe kan dit fenomeen gedefinieerd worden? 
Data Welke informatie is het meest geschikt om dit concept te 

omschrijven of te meten? 
Indicator Hoe kan deze informatie worden gebruikt om dit 

fenomeen/concept te meten? 
 
Hierbij is het opvallend dat Ennew indicatoren ontwikkelt aan de hand van de 
beschikbare data, terwijl ook een model denkbaar is waarin de data wordt gezocht op 
basis van de ontwikkelde indicatoren. Voordeel van deze methode is dat het 
kosteneffectief is. Het voor de hand liggende nadeel is echter dat bepaalde onderwerpen 
buiten het bereik van de monitor blijven, simpelweg omdat op dit punt geen of 

                                                 
54 Ennew 1997 
55 FRA 2009, p. 16 e.v. 
56 Ennew 1997. 



 

Voorstudie kinderrechtenmonitor 
Universiteit Leiden 2011 

36 

onvoldoende data beschikbaar is. Ook hieromtrent zal de Kinderombudsman een keuze 
moeten maken, al sluit de ene methode de andere methode niet bij voorbaat uit. 
 
 
3.6 Aanpak van monitoring: lineair of circulair 
 
Er kunnen 2 manieren van monitoring worden onderscheiden volgens Collins: de lineaire 
en circulaire aanpak.57 Een lineaire monitor-aanpak heeft als doel om speciale zorgen of 
prioriteiten ten aanzien van kinderen te benadrukken. De aanpak volgt een lineair patroon 
waar achtereenvolgens een keuze tot een te monitoren (onderdeel van een) recht wordt 
gedaan, datacollectie volgt, analyse plaatsvindt en verslaglegging volgt. Het gaat er niet 
noodzakelijkerwijs om dat de gehele context of alle relevante factoren ten aanzien van de 
(mate van) naleving van een kinderrecht in kaart wordt gebracht. De data wordt gebruikt 
om bepaalde acties of juist het gebrek aan acties te bekritiseren. NGO’s maken doorgaans 
gebruik van lineaire monitoring. Een lineaire aanpak neigt eerder naar een reactieve dan 
een preventieve reactie.  
Een circulaire aanpak gaat uit van een breder perspectief: alle relevante data over de 
status van een kind wordt verzameld, inclusief positieve en negatieve bijdragen aan 
kinderrechten en relevante contextuele informatie, zodat de gehele situatie geanalyseerd 
kan worden. Het eindresultaat is niet een voorbestemd resultaat om de monitor’s speciale 
perspectief of zorg te ondersteunen, maar is nauwkeurig onderzocht en onderbouwd. 
Collins onderscheidt de beide typen monitors als respectievelijk ‘watchdogs’ en 
‘measurers’. Een monitor kan dienen als pleitbezorging (lobbyinstrument) of juist als 
objectieve informatie-overdracht.  
 
Afweging voor de Kinderombudsman 
De Kinderombudsman moet een duidelijke keuze maken over wat het primaire doel van 
de Kinderrechtenmonitor is (objectieve informatiebron of vooral instrument van 
pleitbezorging); 
Praktisch gezien ligt het voor de hand om bij het nader ontwikkelen van de 
kinderrechtenmonitor te starten met een lineaire aanpak; dit neemt niet weg dat ervoor 
gewaakt moet worden dat met deze aanpak de ontwikkelde indicatoren minder kunnen 
zeggen over de (mate van) naleving van kinderrechten dan indicatoren die via een 
circulaire aanpak zijn ontwikkeld.  
 
 
3.7 Typen indicatoren 
 
Afhankelijk van het doel van de monitoring kunnen verschillende typen indicatoren 
worden onderscheiden. In de literatuur zijn verschillende indelingen naar type indicatoren 
terug te vinden. De ene indeling behoeft een andere indeling niet per definitie uit te 
sluiten, maar het is aan te raden om voor elk te monitoren kinderrecht een duidelijke 

                                                 
57 Collins 2008. Deze paragraaf is gebaseerd op deze bijdrage, die een vervolg is op haar dissertatie (Collins 
2005). Overigens geeft Collins aan dat NGO monitoring van kinderrechten doorgaans zwak is vanwege 
slechte onderzoeksmethoden en zwakke analytische vaardigheden, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt 
van media-informatie en anekdotische informatie (p. 161). 



 

Voorstudie kinderrechtenmonitor 
Universiteit Leiden 2011 

37 

keuze te maken op basis van een heldere doelstelling om zo te kunnen komen tot een 
concrete indicatoren.  
 
Aber e.a. onderscheiden in de bijdrage ‘Using Child Indicators to Influence Policy: A 
Comparative Case Study’58 een drietal typen indicatoren in het kader van het monitoren 
van het (recht op) onderwijs: 

• Input indicatoren: investeringen van de overheid in het onderwijssysteem, bijv. 
uitgaven op nationaal en regionaal niveau, het percentage van het BNP dat wordt 
geïnvesteerd in onderwijs e.d. 

• Proces indicatoren: activiteiten en omstandigheden in het onderwijs, bijv. het 
aantal scholen, aantal inschrijvingen, student-docent ratio, fysieke infrastructuur 
van scholen e.d. 

• Output indicatoren: uitkomsten van het onderwijssysteem, bijv. academische 
prestaties, aantal geslaagden, doorstroming naar secundair en tertiair onderwijs 
e.d. 

 

 
De FRA maakt in het onderzoeksrapport ‘Developing indicators for the protection, 
respect and promotion of the rights of the child in the European Union’59 (eveneens) 
onderscheid tussen drie typen kinderrechtenindicatoren, welke evenwel afwijken van de 
typen geformuleerd door Aber e.a.:   

• Structurele indicatoren: reflecteren het bestaan van juridische instrumenten, 
evenals institutionele en budgettechnische mechanismen, die nodig zijn voor het 
waarborgen van bepaalde kinderrechten. 

• Proces indicatoren: reflecteren de maatregelen die op nationaal en regionaal 
niveau zijn genomen om de structurele voorwaarden te implementeren. 

• Uitkomst indicatoren: reflecteren individuele en collectieve prestaties op het 
gebied van het realiseren van kinderrechten in een bepaalde context, alsmede in 
hoeverre kinderen hun voordeel hebben kunnen doen van de interventies en 
actieprogramma’s.  

 
 

                                                 
58 Aber e.a. 2010, p. 195-196. 
59 FRA 2009, p. 14. 

Afweging voor de Kinderombudsman 
Het Kinderrechtencomité hecht veel waarde aan adequate informatie over het budget 
dat naar kinderen gaat, dit zijn input-indicatoren (zie artikel 4 IVRK, de Concluding 
Observations (2009), par. 19 en de aanbevelingen van de Day of General Discussion 
‘resources for the right of the child-responsibility of states’, 21 september 2007).  

� Het Jaarbericht Kinderrechten maakt elk jaar een analyse van de Nederlandse 
rijksbegroting 

� Hoe ziet de Kinderombudsman zijn taak: wil hij zich op budgetmonitoring 
richten? 
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Tenslotte maakt Ennew in het rapport ‘Monitoring Children’s Rights: Indicators for 
Children’s Rights Project’60 onderscheid tussen drie typen indicatoren: 

• Baseline indicatoren: om de huidige situatie te schetsen en om een referentiekader 
te schetsen voor de toekomst. 

• Monitorende indicatoren: om de veranderingen door de tijd heen aan te tonen en 
de effectiviteit van interventies en veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld 
economische, politieke omstandigheden) te monitoren. 

• Vroege waarschuwingsindicatoren: om te voorzien in signalen van acuut gevaar 
van verslechtering van de omstandigheden van kinderen in situaties van 
plotselinge, onverwachte veranderingen.   

 
 
3.8 Codering indicatoren 
 
Bij het monitoren van kinderrechten kan gebruik worden gemaakt van verschillende 
wijzen van codering. Het bestaan en de naleving van kinderrechten in een bepaald land of 
de indicatoren die in dit kader zijn ontwikkeld kunnen gecodeerd worden in de vorm van 
cijfers, schalen of “ja/nee antwoorden”. 
 
In het Jaarbericht Kinderrechten 2011 van Defence for Children en Unicef Nederland61 
wordt gebruik gemaakt van cijfers om invulling te geven aan de indicatoren die zijn 
ontwikkeld voor het monitoren van een aantal essentiële kinderrechten in Nederland. In 
het Jaarbericht worden per indicator de cijfers over 2010 vergeleken met de cijfers van de 
eerdere jaren.  

 
 2007 2008 2009 2010 1-1-

2011 
Verschil 2009-
2010 

Indicator: Totaal 
aantal 
minderjarigen in 
justitiële 
jeugdinrichtingen  
 

3.491 3.158 2.557 2.406 - -6% 

 
Codering aan de hand van cijfers kent verschillende vormen. Naast codering aan de hand 
van absolute aantallen (zie bovenstaande voorbeeld), is ook codering aan de hand van 
relatieve aantallen mogelijk (bijvoorbeeld percentage van het BNP dat wordt 
geïnvesteerd in onderwijs62).  
 
Gran63 introduceert de “Children’s Rights Index” (CRI), een coderingsysteem in de vorm 
van een schaal van vier: (1) geen recht; (2) het recht bestaat met significante, formele 
beperking; (3) het recht bestaat met informele, geringe beperking: en (4) het recht bestaat. 

                                                 
60 Ennew 1997. 
61 Defence for Children & Unicef Nederland 2011. 
62 Zie bijvoorbeeld: African Child Policy Forum 2010.  
63 Gran 2010. 
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In het vergelijkende onderzoek van Gran wordt per land beoordeeld in hoeverre een 
achttal fundamentele kinderrechten gewaarborgd is, door voor elk van de acht 
kinderrechten een score van 1 t/m 4 te geven. De minimale score per land is dus 8 punten, 
de maximale score 32. Overigens is het opvallend en positief dat Nederland op basis van 
de CRI in 2004 zeer hoog scoort: een totaal van 30 punten. Dit is op wereldniveau de op 
één na hoogste score. Desalniettemin dient men kritisch naar deze methode te kijken. 
Want hoe wordt bepaald in welke ‘schaal’ je valt? En zijn daar wel deelindicatoren voor? 
 
Backman e.a.64 hanteren, naast cijfers, ook een “ja/nee-codering” voor de indicatoren van 
het recht op gezondheid.  
 
Een voorbeeld: Erkenning van het recht op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard  
Indicator: Erkent de nationale grondwet of een ander statuut van de staat het recht op 
gezondheid? (ja/nee) 
 
 
3.9 Criteria voor kwaliteit en bruikbaarheid indica toren 
 
Ben-Arieh geeft in zijn “Indicators and Indices of Children’s Well-being: towards a more 
policy-oriented perspective” 65 een opsomming van criteria voor de bruikbaarheid van 
indicatoren. Deze criteria hebben betrekking op “children’s well-being indicators”, maar 
zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op kinderrechtenindicatoren.  

• Significantie voor het welzijn van kinderen: “Children’s well-being indicators” 
dienen een veelomvattende dekking te hebben en betrekking te hebben op 
significante consequenties voor het welzijn van kinderen. 

• Toepasselijkheid: indicatoren dienen het huidige welzijn van kinderen te meten en 
een basis voor het monitoren van toekomstige ontwikkelingen te bewerkstelligen, 
alsmede de gevolgen van bestaand beleid te analyseren. 

• Helderheid: indicatoren moeten complexe statistische metingen vermijden. Voor 
de geloofwaardigheid is het van belang dat deze helder en eenvoudig te begrijpen 
zijn.  

• Conceptuele validiteit en nauwkeurigheid: van groot belang is een solide 
conceptuele basis, waarbij men zich niet verliest in vage en ongenuanceerde 
schattingen. 

• Onpartijdigheid: indicatoren dienen eerlijk, accuraat en onbevooroordeeld te zijn. 
• Relatie tussen bronnen en resultaten: indicatoren dienen betrekking te hebben op 

zowel de bronnen van de huidige status van kinderen als op de resultaten van 
bestaand beleid. 

• Relevantie voor beleid: indicatoren dienen zich te richten op erkende 
beleidsvariabelen. 

• Een beroep doen op beleidsbepalers: indicatoren dienen 
dwingend/onweerstaanbaar te zijn voor beleidsbepalers op alle niveaus binnen 
sociale en politieke instituties. 

                                                 
64 Backman e.a. 2008. 
65 Ben-Arieh 2008, p. 39-40. 
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• Een beroep doen op media en belangenorganisaties: indicatoren dienen 
begrijpelijk en dwingend/onweerstaanbaar te zijn voor media en 
belangenorganisaties, waardoor de verzamelde data het publieke debat wordt 
binnengebracht. 

• Toegankelijkheid: indicatoren dienen beschikbaar te zijn voor de 
verantwoordelijke instellingen in de publieke en private sector op alle niveaus. 

• De mate van betwisting van vooronderstellingen: indicatoren dienen ongegronde 
opvattingen en stereotypes (zoals de vooronderstelling dat armen lui zijn en hun 
kinderen verwaarlozen) die in de weg staan aan beleidsveranderingen die het 
leven van arme kinderen kunnen verbeteren te betwisten. 

 
Ennew66 zet ook een aantal criteria uiteen met betrekking tot de kwaliteit/bruikbaarheid 
van kinderrechten-indicatoren:  

• Feitelijkheid: indicatoren dienen dezelfde betekenis te hebben voor een ieder. 
• Validiteit: indicatoren dienen te meten wat wordt gesteld dat gemeten wordt. 
• Verifieerbaarheid: indicatoren dienen te kunnen worden gecontroleerd. 
• Gevoeligheid: indicatoren dienen veranderingen te weerspiegelen. 
• Betrouwbaarheid: indicatoren dienen niet zelf onderwerp van verandering te zijn. 
• Vergelijkbaarheid: indicatoren dienen in staat te zijn om accuraat te worden 

gebruikt in meer dan één situatie. 
• Accuraatheid: indicatoren dienen gebruik te maken van de best mogelijke data.  

 
Aber e.a. formuleren in de bijdrage ‘Using Child Indicators to Influence Policy: A 
Comparative Case Study’ 67 criteria om de kwaliteit van indicatoren met betrekking tot het 
(recht op) onderwijs te evalueren: 

• Veelomvattendheid van de dekking en mate van betrekking op significante 
consequenties voor het welzijn van kinderen. 

• Onpartijdigheid en betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methoden. 
• Regelmaat en tijdigheid van data verzameling. 
• Helderheid en toegankelijkheid. 
• Adequaatheid en desegregatie. 
• Op lijn liggen met beleidsdoelstellingen en initiatieven. 

 
Dawes68 stelt het volgende: kinderrechten- en welzijnsindicatoren dienen: 

• valide te zijn, in termen van  
face validity: het vermogen van de indicatoren om datgene te meten dat 
gesteld wordt dat gemeten wordt; 
content validity: de indicator neemt de kwaliteiten die besloten liggen in diens 
definitie in ogenschouw; 
construct validity: de indicator geeft blijk van een verwachte empirische 
relatie met andere indicatoren. 

• helder gedefinieerd te zijn; 

                                                 
66 Ennew 1997. 
67 Aber e.a. 2010, p. 205. 
68 Dawes 2006, p. 10. 
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• consistent en betrouwbaar te zijn; 
• dezelfde valide, betrouwbare, gevoelige en robuuste metingen te gebruiken in de 

loop der tijd; 
• uitvoerbaar te zijn, in die zin dat de metingen toegankelijk moeten zijn en de data 

relatief gemakkelijk te vergaren zijn; 
• te streven naar een grote dekking; 
• toegang te verlenen tot zowel positieve als negatieve uitkomsten met betrekking 

tot kinderen en hun situatie; 
• veelomvattende basisinformatie te verschaffen om toekomstige ontwikkelingen 

op te sporen die van belang zijn voor de diversiteit van de populatie; 
• leeftijdsgeschikt en consistent met de ontwikkelingstheorie van kinderen te zijn; 
• begrijpelijk voor de leek, bruikbaar op maatschappelijk niveau en kostenefficiënt 

te zijn; 
• verzameld te worden op gereguleerde tijdstippen (intervallen) en op het meest 

geschikte geografische niveau; 
• de relevante demografie van populaties weer te geven en rekening te houden met 

regionale verschillen; 
• zowel directe als indirecte metingen te omvatten (vb. kindersterfte is een directe 

meting van kinderwelzijn, armoede is een indirecte meting van bekende risico’s 
voor kinderwelzijn). 

 
 
3.10 Korte analyse met betrekking tot de te ontwikkelen Kinderrechtenmonitor 
 
Uit het voorgaande is gebleken dat het ontwikkelen van indicatoren een complex en 
veelomvattend proces is. De enorme diversiteit aan ontwikkelde indicatoren dwingt er toe 
om keuzes te maken. Voor het ontwikkelen van een Kinderrechtenmonitor dienen keuzes 
te worden gemaakt met betrekking tot onder meer: 

- de data(bronnen). 
- de methode voor het ontwikkelen van indicatoren bij de verschillende te 

monitoren kinderrechten; 
- het te hanteren indicator-systeem; 
- de indeling naar type(n) indicator; 
- mogelijke codering; 

 
De in paragraaf 3.9 genoemde criteria betreffende de kwaliteit van de indicatoren kunnen 
als leidraad dienen voor het ontwikkelen van kinderrechtenindicatoren naar aanleiding 
van de domeinen en thema’s voor de Kinderrechtenmonitor die zullen worden 
geïdentificeerd. Hetzelfde geldt voor de criteria genoemd in par. 3.3 met betrekking tot de 
te gebruiken data(bronnen). 
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Hoofdstuk 4 Gezinssituatie en alternatieve zorg 
 
 
IVRK artikelen 
Artikel 2,3,6, en 12 (algemene beginselen) 
Artikel 5 De rol van ouders  
Artikel 9 Scheiding van het kind van de ouders 
Artikel 10 Gezinshereniging 
Artikel 11 Ontvoeren en vasthouden van kinderen 
Artikel 18 Ouderlijke verantwoordelijkheden  
Artikel 19 Bescherming tegen misbruik en verwaarlozing 
Artikel 20 Bescherming van kinderen zonder gezin 
Artikel 21 Adoptie 
Artikel 25 Regelmatige evaluatie bij uithuisplaatsing 
Artikel 30 Kinderen uit minderheidsgroepen 
 
 
4.1 Toelichting op de artikelen 
 
Het thema gezinssituatie en alternatieve zorg omvat een groot aantal artikelen uit het 
IVRK die allen betrekking hebben op de relatie tussen kinderen en hun ouders, of juist op 
rechten van kinderen die de aanwezigheid van hun ouders moeten missen. Het 
uitgangpunt in het IVRK is dat kinderen en hun ouders bij elkaar horen (artikel 5 en 18 
IVRK). Alleen onder zeer strenge voorwaarden mogen kinderen en hun ouders 
gescheiden worden (artikel 9 IVRK). Voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders 
kunnen wonen, is een aantal specifieke bepalingen opgenomen in het verdrag, zoals het 
recht op een regelmatige evaluatie van een uithuisplaatsing (artikel 25 IVRK), en het 
recht op gezinshereniging (artikel 10 IVRK). Ook voor kinderen en gezinnen die in 
moeilijke omstandigheden leven is aandacht in het Verdrag, zoals bijvoorbeeld kinderen 
en gezinnen die zijn gevlucht uit hun land van herkomst (artikel 22 IVRK).  
Het thema gezinssituatie en alternatieve zorg omvat een breed gebied. Om duidelijke 
indicatoren te kunnen ontwikkelen op dit domein is het belangrijk om thema’s aan te 
duiden binnen dit gebied. Gelet op de belangrijkste thema’s voor Nederland is ervoor 
gekozen om als basis voor de verdere verkenning van het domein ‘Gezinssituatie en 
alternatieve zorg’ de volgende thema’s te onderscheiden: 
 

1. Jeugdzorg; 
2. Vreemdelingenrecht;  
3. Familierecht;  
4. Adoptie; 
5. Internationale kinderontvoering.  
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4.2  Probleemschets 
 
4.2.1  Jeugdzorg  
 
Toegang tot jeugdzorg en wachtlijsten 
Het Kinderrechtencomité heeft in 2009 een aantal aanbevelingen aan Nederland gedaan 
met betrekking tot de jeugdzorg. In de Concluding Observations geeft het 
Kinderrechtencomité aan dat het verontrust is over het feit dat veel kinderen op 
wachtlijsten staan voor de juiste zorg.  
Ook maken de leden van het Kinderrechtencomité zich zorgen over een gebrek aan 
voldoende op het gezin toegesneden voorzieningen waardoor preventie en vroegtijdig 
ingrijpen op lokaal niveau kunnen worden gewaarborgd. Door deze problemen ontvangen 
veel kinderen en jongeren geen adequate hulp. Het Kinderrechtencomité beveelt aan 
uitgebreid onderzoek te doen naar de oorzaken van de lange wachtlijsten en maatregelen 
te nemen om gezinnen te betrekken bij het voorkomen en oplossen van hun problemen. 
Ook moeten op de gemeenschap gerichte programma’s worden geïmplementeerd 
teneinde de families in brede zin aan te moedigen om een actieve rol te gaan spelen, 
bijvoorbeeld door overlegmodellen en opvoedkundige ondersteuning waarbij rekening 
wordt gehouden met de culturele achtergrond van het kind.  
 
In 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg ingevoerd. Hoewel een van de doelstellingen 
van deze wet was dat het Bureau Jeugdzorg een laagdrempelige toegang voor alle 
jeugdzorg zou worden, blijkt in de praktijk dat er bepaalde groepen jongeren en gezinnen 
zijn die slecht bereikt worden door de  jeugdzorg.69 Zo worden allochtone kinderen en 
kinderen in asielzoekerscentra slecht bereikt door de jeugdzorg. Met de invoering van de 
Wet op de jeugdzorg hebben cliënten tevens een recht op jeugdzorg gekregen. Met een 
indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg in de hand kunnen zij dit recht op jeugdzorg tot 
gelding brengen bij de verschillende zorgaanbieders. Het bestaan van wachtlijsten en een 
onvoldoende zorgaanbod maakt echter dat cliënten dit recht op zorg moeilijk tot gelding 
kunnen brengen. Op 1 juli 2010 stonden er 2.873 kinderen op een wachtlijst voor 
jeugdzorg. In de jeugd geestelijke gezondheidzorg waren de wachtlijsten nog veel langer 
Hier stonden in 2009 28.800 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor zorg. Volgens 
de Wet op de jeugdzorg moeten de Bureaus Jeugdzorg de cliënten ondersteunen bij het 
tot gelding brengen van hun aanspraak op zorg (art 10 lid 1 sub f Wjz). In de praktijk lijkt 
hier echter maar weinig van terecht te komen.70 Zo indiceren veel Bureaus Jeugdzorg niet 
de eerst aangewezen zorg, maar de beschikbare zorg zodat veel jongeren niet de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Op 1 juli 2010 ontvingen van de 2873 kinderen op een 
wachtlijst voor jeugdzorg, 1540 kinderen en jongeren vervangende zorg.  
 
Gedwongen hulpverlening 
Wanneer er ernstige zorgen bestaan over de ontwikkeling van een minderjarige en 
voldoende hulpverlening in vrijwillig kader niet van de grond komt, zal de Raad voor de 
Kinderbescherming een onderzoek starten. Er blijkt echter onduidelijkheid te bestaan 
over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van de minderjarige op het 

                                                 
69 BMC 2009. 
70 Ibidem; Bruning 2011(a), p. 79. 
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moment dat er wel al een onderzoek loopt, maar nog geen kinderbeschermingsmaatregel 
is opgelegd. Ook blijkt uit recent onderzoek van de Inspectie jeugdzorg dat de beslissing 
van de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus jeugdzorg over het al dan niet 
starten van een raadsonderzoek op onzorgvuldige wijze tot stand komt.71 
 
Wanneer uit het raadsonderzoek volgt dat de ontwikkeling van de minderjarige ernstig  
wordt bedreigd, zal de kinderrechter worden verzocht om een 
kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. In Nederland is het aantal opgelegde 
kinderbeschermingsmaatregelen de afgelopen jaar snel gestegen. Uit onderzoek van 
PIResearch bleek onlangs dat het aantal opgelegde ondertoezichtstellingen en 
uithuisplaatsingen vanaf 2005 sterk is gestegen. Zo werden er 34% meer 
ondertoezichtstellingen en 47% meer uithuisplaatsingen opgelegd. Volgens de 
onderzoekers is deze toename te verklaren door een verbetering van risicotaxatie-
instrumenten en een grotere bekendheid van het AMK, waardoor meer probleemgezinnen 
in beeld zijn, maar ook door het zogenaamde ‘Savanna-effect’. Hulpverleners zouden 
sneller en zwaarder ingrijpen in gezinnen doordat zij willen voorkomen dat zij, evenals 
de gezinsvoogd van het door haar moeder vermoorde meisje Savanna, vervolgd zullen 
worden wanneer de situatie ernstiger blijkt dan zij hadden gedacht.  
 
Uithuisplaatsingen 
Met betrekking tot uit huis geplaatste kinderen gaf het Kinderrechtencomité in 2009 aan 
het verontrustend te vinden dat de jeugdzorg zich hoofdzakelijk richt op het 
onderbrengen van kinderen in residentiële instellingen. Ook is het bezorgd over de lange 
wachtlijsten voor uithuisplaatsing, de frequente wisseling van plaatsingen en het 
ontbreken van een vaste maatschappelijk werker per kind die zijn welzijn continu in het 
oog houdt. Het Kinderrechtencomité beveelt daarom aan om de oorzaken van het grote 
aantal uithuisplaatsingen en de lange wachtlijsten te onderzoeken en een allesomvattende 
strategie vast te stellen om dit probleem aan te pakken. Hierbij moeten de kinderen en 
hun gezinnen worden betrokken.  
 
Hoewel het aantal pleegzorgplaatsingen de afgelopen jaren is toegenomen, is er nog altijd 
een tekort aan het aantal pleegzorgplekken en is niet voor ieder kind een passend 
pleeggezin beschikbaar. Met name kinderen met ernstige emotionele of 
gedragsproblemen of kinderen met een onduidelijk toekomstperspectief moeten te lang 
wachten op een passend pleeggezin. Op 31 december 2010 wachtten er 361 kinderen 
langer dan negen weken op een pleegzorgplek. Van de kinderen die in 2010 in een 
pleeggezin woonden, woonde 36% bij familie of kennissen (netwerkpleegzorg).72  
 
Wanneer kinderen met spoed uit huis geplaatst worden, komen zij vaak op een 
zogenaamde crisisplek terecht. Deze plekken zijn bedoeld voor kortdurend verblijf, 
waarna verder gekeken wordt of de minderjarige terug naar huis, of op een plek voor 
langer verblijf terecht  kan. Sinds enige tijd wordt geprobeerd om overplaatsingen tegen 
te gaan door aan de pleegouders in de crisisopvang te verzoeken of de minderjarige voor 
langere tijd op die plek mag verblijven. Hiermee wordt het aantal overplaatsingen terug 

                                                 
71 Inspectie Jeugdzorg 2010; zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32839, nr. 76. 
72 Pleegzorg Nederland 2011. 
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gedrongen, maar neemt ook het aantal crisisplekken af. De pleegouders die instemmen 
met langer verblijf zijn dan immers (voorlopig) niet meer beschikbaar voor een nieuwe 
plaatsing.73 
 
Kinderen die om verschillende redenen niet in een pleeggezin terecht kunnen, worden 
geplaatst in een residentiële instelling. Omdat machtigingen voor een uithuisplaatsing 
vaak voor langere tijd worden afgegeven is het onduidelijk of wel voldaan wordt aan het 
vereiste van artikel 25 IVRK waarin staat dat uithuisplaatsingen regelmatig geëvalueerd 
moeten worden. Ook is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het onderhouden 
van contacten met de familie en bekenden.  
 
Procedurele rechten 
In jeugdbeschermingszaken worden minderjarigen in beginsel vertegenwoordigd door 
hun ouders  (met gezag) of hun voogd. De wet geeft echter een aantal uitzonderingen met 
betrekking tot minderjarigen die onder toezicht staan. Zo kan een minderjarige van twaalf 
jaar of ouder zelf een verzoek doen tot vervanging van Bureau Jeugdzorg (art. 1:254 lid 5 
BW), tot opheffing van de OTS (art. 1:256 lid 4 BW), tot vervallen verklaring of 
intrekking van de schriftelijke aanwijzing van Bureau Jeugdzorg (art. 1:259 lid 1 jo 1:260 
lid 1 BW), tot beëindiging of bekorting van de uithuisplaatsing (art. 1:263 lid 2 BW) en 
tot wijziging van een in het kader van de OTS door de kinderrechter gewijzigde 
omgangsregeling (art. 1: 263b lid 2 BW).  
Wanneer een minderjarige zelfstandig één van bovenstaande verzoeken doet is het bij 
afwijking van het verzoek niet mogelijk om in hoger beroep te gaan.  
  
Wanneer een jeugdige met betrekking tot een ander dan bovengenoemde onderwerpen 
een zaak aanhangig wil maken, ofwel wanneer de jeugdige in beroep wil tegen een 
beslissing van de kinderrechter, zal hij of zij vertegenwoordigd moeten worden door een 
wettelijk vertegenwoordiger. Het is echter denkbaar dat de belangen van ouders en 
minderjarigen in jeugdbeschermingszaken niet overeen komen. In deze gevallen kan een 
bijzondere curator uitkomst bieden. Deze persoon kan de minderjarige dan 
vertegenwoordigen in een concrete zaak.  
 
In bepaalde zaken heeft de minderjarige, hoewel hiertoe geen formele weg open staat, 
wel de mogelijkheid om zich tot de rechter te wenden. De minderjarige kan dit doen door 
een brief te schrijven aan de kinderrechter waarin de minderjarige zijn verzoek 
omschrijft. De rechter hoeft op deze informele verzoeken geen beslissing te geven, maar 
kan dit wel doen. Voor een dergelijke procedure is het niet noodzakelijk dat een 
minderjarige een advocaat in de arm neemt. De informele rechtsingang staat open voor 
zaken betreffende het gezag (artikel 1:251a lid 4 BW) en in zaken omtrent omgang, 
informatie en consultatie (art. 1:377g BW) . Het is niet mogelijk voor de minderjarige om 
tegen een ambtshalve beslissing van de kinderrechter in hoger beroep te gaan.  
 
 
 
 
                                                 
73 Ibidem. 
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4.2.2.  Vreemdelingenrecht  
 
De uitzetting van ‘verwesterde’ kinderen en alleenstaande jongeren 
Een ander belangrijk, controversieel thema binnen het vreemdelingenrecht is de uitzetting 
van kinderen en alleenstaande jongeren die al jaren in Nederland verblijven. Het 
Jaarbericht Kinderrechten 2011 wijst erop dat in 2010 maar liefst 860 kinderen zonder 
verblijfsvergunning al vijf jaar of meer in Nederland verbleven, terwijl de procedure nog 
voortduurde.74 In dit kader is in de media veel aandacht geweest voor de zaak Sahar. Dit 
Afghaanse meisje zou worden uitgezet, maar mocht uiteindelijk toch in Nederland blijven 
omdat het voor haar als verwesterd meisje te gevaarlijk is om naar Afghanistan terug te 
keren. Desalniettemin blijft de minister van mening dat worteling in beginsel geen grond 
is om in Nederland te mogen blijven.  
 
Het gezinsmigratiebeleid 
Tot slot is het gezinsmigratiebeleid een relevant en actueel thema binnen het 
vreemdelingenrecht. In het regeerakkoord is opgenomen dat dit beleid verder wordt 
aangescherpt, waardoor veel kinderen en hun ouders niet gezamenlijk in Nederland 
kunnen wonen. In januari 2011 heeft Kamerlid Dibi Kamervragen gesteld over het 
gezinsmigratiebeleid. Hij wees er onder meer op dat er in de Vreemdelingenwet niet is 
opgenomen dat bij elk verzoek om gezinshereniging waarbij direct of indirect een 
minderjarige is betrokken een individuele, kenbare en gemotiveerde belangenafweging 
gemaakt moeten worden, in lijn met artikel 5, lid 5 Gezinsherenigingsrichtlijn, het EU 
Handvest en het IVRK. De Minister reageerde dat deze belangenafweging steeds plaats 
vindt in het kader van de toetsing aan artikel 8 EVRM.75 
 
4.2.3   Familierecht  
 
In 2009 waren er bijna 16.500 officiële echtscheidingen waarbij kinderen tot 18 jaar 
waren betrokken, dit betrof bijna 30.000 kinderen.76 Het totaal aantal niet gehuwde 
ouders dat uit elkaar gaat wordt op dit moment niet geregistreerd.  Wanneer dit cijfer 
meegeteld zou worden, zou het aantal kinderen dat te maken krijgt met ‘scheidende’ 
ouders nog veel hoger komen te liggen.77 De Graaf78 heeft een schatting gegeven van 
60.000 paren in 2005, waarbij ongeveer 18.000 kinderen betrokken zouden zijn. Spruijt 
en Kormos schatten het aantal thuiswonende kinderen dat jaarlijks met een scheiding van 
ouders te maken hebben (zowel echtscheiding als ouders die uit elkaar gaan die niet in de 
echt zijn verbonden) op 70.000.79 Kanttekening bij dit laatst genoemde onderzoek is dat 

                                                 
74 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 19. 
75 Kamerstukken II  2010-2011, Aanhangsel (1589). 
76 Zie: http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-NL/menu/indicatoren/bevolking/echtscheidingen-kinderen-
ind.htm?showexplanation=true. En voorts: http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-
NL/menu/indicatoren/bevolking/kinderen-echtscheiding-ind.htm?showexplanation=true. 
77 Zie: www.nji.nl/eCache/DEF/1/13/708.html. 
78 De Graaf 2005. 
79 Spruijt & Kormos 2010.  
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er gebruik wordt gemaakt van data van het CBS waarbij thuiswonende kinderen tot 22 
jaar worden meegenomen in de schatting.80 
In Nederland lijkt nu sprake te zijn van een stabiel aantal echtscheidingen, in 2009 
scheidden zelfs aanmerkelijk minder echtparen.81 Uit onderzoek van Spruijt blijkt dat in 
74% van de gevallen van echtscheiding de kinderen direct bij de moeder gaan wonen. 6% 
van de kinderen gaan bij hun vader wonen en in 15% van de gevallen is er sprake van co-
ouderschap.82  
 
Sinds 1 maart 2009 zijn ouders bij echtscheiding verplicht om een ouderschapsplan op te 
stellen. Hierin maken ouders afspraken over de verzorging en opvoeding van hun 
minderjarige kinderen. Zo wordt geprobeerd om problemen in de toekomst te 
voorkomen. In de praktijk blijkt dat ouders na echtscheiding vaak moeite hebben om de 
opvoeding en verzorging eerlijk te verdelen. Met name kinderen die te maken krijgen met 
ouders in een zogenaamde vechtscheiding, komen vaak tussen beide ouders in te staan. 
Dit leidt ondermeer tot problemen bij het opstellen en nakomen van een 
omgangsregeling. Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de minderjarige bij een 
van beide ouders kan omgang eerst plaats vinden in een omgangshuis waar de interactie 
tussen ouder en kind goed in gaten wordt gehouden en wordt bekeken of en op welke 
manier omgang verder kan worden uitgebreid. Hoewel op een aantal plekken in 
Nederland omgangshuizen beschikbaar zijn, is het voor ouders en kinderen niet altijd 
makkelijk om een omgangshuis in de buurt te vinden. Sommige omgangshuizen hebben 
wachtlijsten. Ook zijn er verschillen in de kosten die moeten worden betaald voor 
begeleide omgang.  
Het niet nakomen van een omgangsregeling kan een strafbaar feit opleveren, zo bepaalde 
o.a. de rechtbank Leeuwarden begin 2009.83  
 
4.2.4 Adoptie 
 
Het Kinderrechtencomité geeft in haar rapportage aan Nederland in 2009 aan dat het 
bezorgd is over een aantal ‘illegale’ adopties, die het directe gevolg zijn van de 
zogenaamde ‘zwakke’ adopties. Bij nadere analyse van de mogelijke knelpunten t.a.v. 
kinderrechten van kinderen die in Nederland met adoptie te maken krijgen, bleek dat dit 
thema niet de hoogste prioriteit heeft bij het monitoren van kinderrechten. Op enkele 
incidenten na zijn er geen aanwijzingen te vinden dat er urgente knelpunten bestaan t.a.v. 
kinderen die met adoptie te maken krijgen. 
 
4.2.5.  Internationale kinderontvoering 
 
Met de toename van het aantal internationale huwelijken en de globalisatie neemt ook het 
aantal kinderen toe dat samen met een ouder in een ander land leeft dan de andere ouder. 
Dat kan in de praktijk verschillende problemen opleveren. Wanneer ouders gezamenlijk 

                                                 
80 Zie: www.nji.nl/eCache/DEF/1/13/708.html. 
81 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37425ned&D1=3-
9&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&VW=T.  
82 Zie: Spruijt & Kormos 2010. 
83 Rb. Leeuwarden 5 februari 2009, LJN BH2027. 
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het gezag uit oefenen en een van beide ouders besluit zonder toestemming van de andere 
ouder naar het buitenland te gaan, dan is er sprake van internationale kinderontvoering. In 
2010 zijn 174 verzoeken voor bemiddeling in behandeling genomen door de Centrale 
autoriteit. Bij deze verzoeken waren 243 kinderen betrokken. 24 verzoeken hadden 
betrekking op een internationale omgangsregeling en 150 verzoeken op internationale 
kinderontvoering. Deze 150 verzoeken zijn onder te verdelen in 54 inkomende zaken en 
95 uitgaande zaken. 
Op de peildatum 1 februari 2011 waren  van de 54 inkomende 27 ontvoeringszaken 
afgerond (50%) en van de 96 uitgaande ontvoeringszaken waren 53 zaken afgerond (circa 
55%).84 
Zowel voor de inkomende als uitgaande verzoeken blijkt dat de ontvoerder vaker de 
moeder is dan de vader. Het totaal aantal inkomende zaken in 2009 daalde ten opzichte 
van 2008, maar steeg in 2010 ten opzichte van 2009. Het totaal aantal uitgaande zaken 
steeg in 2009 ten opzichte van 2008 maar daalde in 2010 ten opzichte van 2009.85 
 
4.3  Aanzet tot indicatoren 
 
Gezinssituatie en alternatieve zorg 
IVRK artikelen: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 39 
Eerste 
prioriteit 

Wachtlijsten en toegang tot jeugdzorg 

 Gedwongen interventies in het gezinsleven 
 Uit huis geplaatste kinderen 
 Gezinsmigratie  
 Uitzetten van minderjarige vreemdelingen 
Tweede 
prioriteit 

Kinderen van scheidende ouders 

 Omgang tussen ouders en kinderen 
 Internationale kinderontvoering 
Derde 
prioriteit 

Adoptie 

 
4.3.1. Jeugdzorg  
 
De jeugdzorg en de problemen die op dit gebied spelen raken aan een aantal belangrijke 
rechten in het IVRK. Het recht op opvoedingsondersteuning, het recht om, zolang dat niet 
noodzakelijk is, kinderen en ouders niet te scheiden en het recht op bescherming tegen 
geweld zijn fundamentele rechten in het IVRK. Mede in het licht van de verschillende 
hardnekkige problemen in de jeugdzorg adviseren we de Kinderombudsman daarom om 
in de kinderrechtenmonitor uitgebreid aandacht te besteden aan de jeugdzorg. 
 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de jeugdzorg. Uit verschillende rapportages zijn 
dan ook cijfers met betrekking tot de jeugdzorg af te leiden. Zo laat onderzoek van PI-

                                                 
84 Brief aan de Tweede Kamer 28 februari 2011, kenmerk: 5686627/11.  
85 Ibidem. 



 

Voorstudie kinderrechtenmonitor 
Universiteit Leiden 2011 

50 

Research zien hoeveel ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen zijn opgelegd in de 
afgelopen periode en verschaft onderzoek van het SCP informatie over de toegang tot 
jeugdzorg voor allochtone gezinnen. Deze informatie wordt echter niet op stelselmatige 
wijze verzameld, waardoor bijvoorbeeld een toename van het aantal 
ondertoezichtstellingen vaak pas na verloop van tijd aan het licht komt.  
 
Belangrijke thema’s die naar voren komen uit de algemene probleemschets zijn de lange 
wachtlijsten, het grote aantal overplaatsingen, het aanbod aan pleegzorg, het bieden van 
een gelijke toegang tot zorg voor alle kinderen en het aantal opgelegde gedwongen 
maatregelen. Al deze onderwerpen zijn direct te koppelen aan bepalingen uit het IVRK. 
Deze thema’s zullen hieronder verder worden uitgewerkt.  
 
Wachtlijsten en gelijke toegang tot zorg 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft jaarlijks aan hoeveel kinderen er op een wachtlijst 
voor Bureau Jeugdzorg staan. Deze cijfers zijn afkomstig uit de officiële kamerstukken 
en worden bijgehouden door ‘Jeugdzorg Nederland’. Daarnaast heeft Onderzoeksbureau 
Hoeksma Homans en Menting begin 2009 een onderzoek uitgebracht naar de wachtlijst 
problematiek in Nederland. Hieruit volgen een aantal cijfers met betrekking tot de 
omvang van de wachtlijstproblematiek. Deze cijfers hebben echter geen betrekking op de 
huidige stand van zaken. In het databoek Kinderen in Tel wordt de indicator ‘percentage 
0 tot en met 17-jarigen dat in 2008 een nieuwe indicatie tot jeugdzorg heeft gekregen’ 
gebruikt. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van jeugdzorg door 
allochtone gezinnen. Genoemde onderzoeken geven een beeld van de stand van zaken op 
een bepaald moment. De cijfers die uit deze onderzoeken zijn af te leiden worden echter 
niet op stelselmatige wijze bijgehouden. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Het aantal kinderen dat op een wachtlijst van Bureau Jeugdzorg staat, geeft een indicatie 
van de implementatie van het recht op zorg. In de praktijk blijkt echter dat de lengte van 
de wachtlijsten niet allesbepalend is. Zo zijn wachtlijsten in het verleden tijdelijk 
weggewerkt door eenmalige investeringen. Dit bleek niet alleen een oplossing van 
tijdelijke aard, het zorgde er ook voor dat het systeem verderop in de keten verstopt 
kwam te zitten, waardoor het recht op toegang tot zorg nog altijd niet voor alle kinderen 
wordt gewaarborgd. Volgens artikel 18 van het IVRK hebben alle kinderen er recht op 
dat hun ouders passende ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. 
Artikel 9 van het IVRK bepaalt dat kinderen en ouders in beginsel niet van elkaar worden 
gescheiden, tenzij de scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. In de UN-
Guidelines on Alternative Care wordt uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen 
van  de scheiding van kinderen en ouders. Belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van 
opvoedingsondersteuning die toegankelijk is voor alle kinderen en hun gezinnen. Ook in 
General Comment no. 13 van het kinderrechtencomité over het recht op vrijheid van 
geweld, wordt gewezen op het belang van opvoedingsondersteuning ter voorkoming van 
geweld.86 Kinderen die slachtoffer zijn van geweld of andere vormen van mishandeling 
                                                 
86 Kinderrechtencomité 2011, par. 47.  
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hebben er volgens artikel 19 van het IVRK recht op dat zij de behandeling krijgen die zij 
nodig hebben. 
Wanneer kinderen en hun ouders moeten wachten op zorg, niet de meest aangewezen 
zorg krijgen of wanneer zij na aanvang van de geïndiceerde zorg opnieuw met 
wachttijden te maken krijgen, wordt het recht op opvoedingsondersteuning en 
behandeling effectief niet goed nageleefd.  
 
Om te monitoren hoe het recht op zorg wordt nageleefd is het van belang dat niet louter 
wordt gekeken naar de wachtlijsten. Wachtlijsten geven immers een vertekend beeld van 
de werkelijkheid, waarin cijfers elkaar overlappen en eenmalige investeringen tot 
verstoppingen elders in het systeem leiden. Ook laten de wachtlijstcijfers alleen zien 
hoeveel kinderen langer dan negen weken moeten wachten alvorens zij hun aanspraak op 
jeugdzorg tot gelding kunnen brengen en geven zij ook geen inzicht in groepen kinderen 
die mogelijk moeilijk bereikt worden door de jeugdzorg. Vanuit kinderrechten bezien 
moet de vraag of kinderen effectief en tijdig toegang hebben tot de zorg die ze nodig 
hebben centraal worden gesteld. Of de zorg effectief toegankelijk is wordt dan bepaald 
aan de hand van de vraag of ouders en hun kinderen, zonder onnodige obstakels de zorg 
kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarbij geldt voor de gedwongen gezinsinterventies 
– de overheid bemoeit zich met het gezin ter bescherming van het kind door het via de 
kinderrechter uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel – dat eigenlijk direct 
passende hulp geboden moet kunnen worden. Is dit niet het geval, dan valt de gedwongen 
gezinsinterventie, in het bijzonder als het gaat om een scheiding van kind en ouder(s), 
niet te rechtvaardigen.   
De vraag naar de tijdigheid van de aangeboden zorg zal voor ieder kind dat in vrijwillig 
kader hulp nodig heeft, verschillen. Voor ernstige en acute problemen zal een paar weken 
wachten op zorg wellicht al te lang zijn, terwijl zij volgens de huidige definitie dan niet 
worden meegeteld bij de jeugdigen die wachten op zorg. Wanneer deze informatie 
gedifferentieerd wordt verzameld kan de kinderrechtenmonitor ook informatie geven 
omtrent groepen minderjarigen die extra moeilijkheden ondervinden om hun tot gelding 
te brengen. 
 
Gedwongen interventies in het gezinsleven 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Onlangs is uitgebreid onderzoek gedaan door PI-Research naar de stijging van het aantal 
ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Dit onderzoek werd onder meer uitgevoerd 
omdat er twijfels bestonden over de betrouwbaarheid van de cijfers omtrent het aantal 
opgelegde ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Verschillende instanties houden 
gegevens bij met betrekking tot het aantal oplegde maatregelen, zoals de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Bureaus Jeugdzorg en het ministerie van Veiligheid & Justitie. 
Vanwege verschillen in definitie zijn de cijfers echter moeilijk met elkaar te vergelijken. 
De Raad voor de Kinderbescherming registreert op kindniveau, Bureau Jeugdzorg per 
gezin en het Ministerie houdt het totaal aantal opgelegde maatregelen door de 
kinderrechter bij.87   
 
                                                 
87 PI Research 2010, p. 6. 
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Richting kinderrechtenindicatoren 
Het gedwongen interveniëren in het gezinsleven is een ingrijpende beperking van het 
gezinsleven. Hoewel een dergelijke beperking onder voorwaarden gerechtvaardigd kan 
zijn, is het van belang dat streng wordt gekeken of ingrijpen daadwerkelijk noodzakelijk 
was en of niet met een minder verstrekkende maatregel hetzelfde effect kon worden 
bereikt.  
Vooral de groep minderjarigen die te maken krijgt met een gedwongen scheiding van 
ouders of verzorgers door een uithuisplaatsing is extra kwetsbaar. Deze groep heeft recht 
op een periodieke evaluatie (artikel 25 IVRK), op een scheiding voor de kortst mogelijke 
duur en op een verbetering van de opvoedsituatie ten aanzien van de oorspronkelijke 
situatie (overheidsinterventie is slechts gelegitimeerd als het een minderjarige meer 
oplevert dan thuis te blijven wonen). Artikel 9 van het IVRK stelt dat het scheiden van 
ouders en hun kinderen alleen mag als de scheiding noodzakelijk is in het belang van het 
kind, de beslissing wordt genomen door de bevoegde autoriteiten en in overeenstemming 
is met het geldende recht, en er de mogelijkheid bestaat tot een rechterlijke toetsing van 
deze beslissing. Ook artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is 
hier van belang, waarin wordt gesteld dat ingrijpen in het familieleven alleen mag onder 
zeer strenge voorwaarden. De UN-Guidelines on Alternative Care stellen als 
uitgangspunt dat kinderen in beginsel op dienen te groeien binnen hun eigen gezin.88 
Het aantal opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen geeft indicaties op verschillende 
gebieden. Zo zegt het iets over de stand van zaken in de jeugdzorg, de opvoedcapaciteiten 
van Nederlandse ouders, maar vooral ook over de mate waarin de ouders de vrijheid 
krijgen om zelf keuzes te maken voor hun eigen kinderen: in de afgelopen jaren is er 
bijvoorbeeld sprake van een voortdurende toename van het aantal maatregelen van 
kinderbescherming en dit betekent meer en eerdere overheidsbemoeienis met het 
gezinsleven. Ten aanzien van gedwongen interventies willen we weten hoe groot het 
percentage kinderen is dat met een maatregel van kinderbescherming te maken krijgt en 
uit huis wordt geplaatst, waar deze kinderen terecht komen (welke categorie 
uithuisplaatsing) en hoe lang zij van hun ouders worden gescheiden. Ook zouden wij 
willen weten hoe kinderen en professionals die het kind begeleiden dit ervaren: levert de 
gedwongen scheiding van kind en ouder(s) voor het kind meer op dan wanneer niet door 
de rechter tot uithuisplaatsing was beslist 
 
Uithuisplaatsingen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
Pleegzorg Nederland geeft jaarlijks cijfers en trends weer ten aanzien van de 
ontwikkelingen in de pleegzorg. Deze ‘fact-sheets’ worden halverwege het jaar 
uitgegeven en hebben betrekking op het daaraan voorafgaande jaar. Uit de factsheet van 
2010 blijkt dat in 2010 24150 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik hebben 
gemaakt van pleegzorg. Het aantal jongeren dat op een residentiële plek verblijft wordt 
niet stelselmatig bijgehouden. Wel weten we uit een rapport van de commissie 
financiering jeugdzorg dat in 2007 12.529 kinderen en jongeren gebruik maakten van de 

                                                 
88 Human Rights Council 2009, par 3. 
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residentiële jeugdzorg. Andere cijfers omtrent de residentiële jeugdzorg hebben 
betrekking op het aantal beschikbare bedden in de residentiële jeugdzorg.89  
Hoe vaak kinderen worden overgeplaatst tijdens een uithuisplaatsing wordt niet 
stelselmatig bijgehouden. Voor het ontwikkelen van indicatoren kan aansluiting worden 
gezocht bij de standaarden van Quality 4 Children. Quality 4 Children geeft richtlijnen 
voor situaties waarbij kinderen niet meer thuis kunnen wonen. De richtlijnen zijn 
opgesteld in nauw overleg met kinderen en jongeren zelf. Qualtity 4 Children geeft een 
achttal richtlijnen die specifiek betrekking hebben op de plaatsing van minderjarigen.90   
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 20 IVRK geeft kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen 
recht op bijzondere bescherming. Hierbij wordt in lid 3 van het artikel een duidelijke 
voorkeur gegeven voor plaatsing in een gezinsvervangende omgeving, boven plaatsing in 
een instelling voor kinderzorg. Ook de UN-Guidelines on Alternative Care geven aan dat 
plaatsingen in instellingen beperkt moeten blijven tot die gevallen waarin een dergelijke 
setting specifiek geschikt, noodzakelijk en constructief is voor de individuele jongere. 91 
Lid 3 van dit artikel stelt ook daaraan toe dat bij het overwegen van oplossingen op 
passende wijze rekening moet worden gehouden met ‘de wenselijkheid van continuïteit 
in de opvoeding’. In de UN-Guidelines on Alternative Care wordt gesteld dat het 
regelmatig overplaatsen van een minderjarige schadelijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen en hun vermogen om zich te hechten. Daarom moeten overplaatsingen zoveel 
mogelijk worden voorkomen.  
Een stijging van het aantal kinderen dat in de pleegzorg wordt geplaatst, geeft aan dat er 
steeds meer gebruik wordt gemaakt van pleegzorg. Het geeft echter geen informatie over 
die kinderen die niet in de pleegzorg worden geplaatst. Op basis van de bepalingen uit het 
IVRK zou gekeken moeten worden naar de jongeren die in de residentiële jeugdzorg 
terecht komen zonder dat dit vanuit hun belang bezien de beste oplossing was. Ook zou 
gekeken moeten worden naar de leeftijd van kinderen die in een pleeggezin worden 
geplaatst: vanuit de pedagogische wetenschappen is het bekend dat hoe jonger het kind is, 
hoe minder het in staat is tot een scheiding van verzorgers aan wie het kind veilig gehecht 
is. Welk percentage van het totaal aantal uit huis geplaatste kinderen (per leeftijdsgroep) 
wordt geplaatst in een pleeggezin? En opnieuw, zoals hierboven ook werd genoemd: hoe 
ziet een vervolgtraject eruit: is van overplaatsingen naar nieuwe vormen van alternatieve 
zorg (een ander pleeggezin, residentiële opvang) sprake en zo ja, hoe snel en hoe vaak 
gebeurt dit? 
Het aantal kinderen dat een of meerdere keren in een jaar is overgeplaatst geeft een 
indicatie over de naleving van artikel 20 lid 3 IVRK. Daarbij moet wel rekening worden 
gehouden met de zogenaamde ‘trajectmatige aanpak’. Voor kinderen in de gesloten 
jeugdzorg wordt een traject uitgestippeld waarbij zij zo snel mogelijk naar steeds meer 
vrijheid toewerken. Zij worden dan van gesloten -, naar besloten -, naar open jeugdzorg 
geplaatst. Deze overplaatsingen zijn niet altijd mogelijk op hetzelfde terrein, of binnen 
dezelfde instelling. Hoewel geslotenheid in alle gevallen zo kort mogelijk moet duren, 
kunnen ook deze overplaatsingen belangrijke impact hebben voor het kind.  

                                                 
89 NJI 2010. 
90 Van Beek & Rutjes,  2009. 
91 Human Rights Council 2009, par 21. 
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Om te kunnen monitoren of artikel 20 lid 3 IVRK goed wordt nageleefd zal daarom 
gekeken moeten worden of aan het vereiste van continuïteit in de opvoeding wordt 
voldaan. Voor kinderen die naar een steeds meer open plek gaan is het belangrijk dat zij 
zoveel mogelijk binnen dezelfde instelling en op hetzelfde terrein blijven. Voor kinderen 
die langdurig in de pleegzorg zitten, zal het vooral belangrijk zijn dat zo spoedig 
mogelijk een perspectief biedend pleeggezin wordt gevonden, waar zij voor langere tijd 
kunnen blijven. Ook kan in kaart worden gebracht hoe voor elke uit huis geplaatste 
jongere een vervolgtraject eruit ziet: is van overplaatsingen naar nieuwe vormen van 
alternatieve zorg (een ander pleeggezin, residentiële opvang) sprake en zo ja, hoe snel en 
hoe vaak gebeurt dit? 
 
Procedurele rechten 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het laatste uitgebreide onderzoek naar de minderjarige als procespartij stamt uit 2003.92 
Voorts kan in de jurisprudentie worden gekeken naar het aantal benoemingen van een 
bijzondere curator. Omdat echter niet alle uitspraken gepubliceerd worden geeft dit geen 
volledig beeld van de inzet van de bijzondere curator.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 12 van het IVRK geeft minderjarigen het recht om betrokken te worden bij alle 
beslissingen die hen aangaan. Hiertoe moeten zij worden gehoord en aan hun mening 
moet passend belang worden gehecht. In General Comment no. 12 wordt de inhoud en 
werking van dit recht verder uitgewerkt door het Kinderrechtencomité. In het General 
Comment stelt het Kinderrechtencomité dat bij uithuisplaatsingen de mening van het kind 
altijd in overweging moet worden genomen. Daarnaast moet ook bij aanverwante 
beslissingen het kind worden betrokken, zoals het opstellen van het hulpverleningsplan 
en de bezoekregelingen.  
Ook uit artikel 9 lid 2 IVRK volgt dat bij de beslissing tot uithuisplaatsing alle 
betrokkenen de kans moeten krijgen om hun standpunt naar voren te brengen. 
Om het recht om gehoord te worden effectief te kunnen waarborgen geeft het 
Kinderrechtencomité een vijfstappenplan. Hieruit volgt ondermeer dat de minderjarige 
goed geïnformeerd moet zijn over de mogelijkheden en dat het horen plaats moet vinden 
op een kindvriendelijke wijze. Ook geeft het Kinderrechtencomité aan dat het kind 
achteraf geïnformeerd moet worden over de uiteindelijke beslissing en de manier waarop 
de mening van het kind hierin is meegenomen. 
Om te kijken of het recht van minderjarigen om betrokken te worden bij beslissingen 
omtrent een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt nageleefd, zal gekeken 
moeten worden naar de manier waarop minderjarigen het proces, en de manier waarop zij 
daarbij zijn betrokken zelf ervaren. In Nederland geldt echter een leeftijdsgrens op grond 
waarvan in beginsel alleen minderjarigen van 12 jaar en ouder worden gehoord. Hoewel 
kinderen die jonger zijn dan 12 en in staat zijn om hun mening te vormen op grond van 
het IVRK ook gehoord zouden moeten worden, komt dit in de praktijk maar weinig voor. 
Voor deze groep zal daarom wellicht volstaan moeten worden met een ja/nee indicator 
(hoe is het juridisch geregeld?). Een mogelijkheid zou ook zijn om onder minderjarigen 
                                                 
92 Steketee e.a. 2003. 
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die betrokken zijn bij een maatregel van kinderbescherming (met of zonder 
uithuisplaatsing) onderzoek te doen naar hun ervaringen ten aanzien van hun 
betrokkenheid bij de procedure en hun mogelijkheden om gehoord te worden, zowel 
tijdens de zitting als bij de voorbereiding en uitvoering van een maatregel van 
kinderbescherming. Tevens zou kunnen worden onderzocht hoe vaak het gebeurt dat 
kinderen jonger dan twaalf jaar zelf verzoeken om gehoord te worden (de zgn. ‘informele 
rechtsingang’), en hoe vaak een dergelijk verzoek door een kinderrechter wordt 
afgewezen. 
 
Deelconclusie jeugdzorg 
Voor een kinderrechtenmonitor kan gekozen worden om deze te richten op jeugdzorg in 
brede zin, dat wil zeggen alle kinderen die in dan wel een vrijwillig, dan wel een 
gedwongen kader met jeugdzorg te maken krijgen. Op dit punt kan een breed scala aan 
indicatoren worden bedacht en ontwikkeld.  Om het aantal te ontwikkelen indicatoren te 
beperken zou ook kunnen worden gekozen om de in de monitor met name te richten op 
kinderen die het extra moeilijk hebben, zoals uit huis geplaatste kinderen die met 
gedwongen gezinsinterventie te maken krijgen. Op dit punt zou aandacht kunnen worden 
besteed aan gezinsvervangende alternatieven, het recht op continuïteit in de opvoeding en 
het recht op periodieke evaluatie. Daarnaast vormen wachtlijsten al jaren een belangrijk 
probleem binnen de jeugdzorg. Een effectieve toegang tot jeugdzorg is een 
basisvoorwaarde voor het kunnen realiseren van kinderrechten. Aangeraden wordt dan 
ook om dit onderwerp mee te nemen in de te ontwikkelen monitor. 
 
4.3.2 Vreemdelingenrecht algemeen 
 
Op het gebied van het vreemdelingenrecht bestaat een aantal belangrijke knelpunten waar 
het gaat om naleving van het IVRK. Beslissingen in vreemdelingenzaken zijn vaak 
ingegeven door een algemeen maatschappelijk belang, maar niet altijd in het belang van 
het kind. De bepalingen uit het IVRK gelden zonder uitzondering voor alle kinderen die 
in Nederland zijn, dus ook voor kinderen zonder geldige verblijfstitel. Voor kinderen die 
gevlucht zijn uit hun land van herkomst geldt daarnaast nog dat zij recht hebben op 
bijzondere bescherming (art. 22 IVRK). 
 
Op dit thema zijn veel cijfers en indicatoren beschikbaar. Desalniettemin zijn niet alle 
beschikbare cijfers te gebruiken als kinderrechten-indicatoren. Hiervoor is het immers 
van belang dat het recht van het kind als uitgangspunt wordt genomen bij de te verkrijgen 
informatie. 
 
Op het gebied van het vreemdelingenrecht bestaan een aantal belangrijke problemen met 
betrekking tot het naleven van kinderrechten. Niet alleen binnen dit thema komen 
vreemdelingenkinderen aan bod, ook in een groot aantal andere hoofdstukken in dit 
rapport is aandacht voor vreemdelingenkinderen. Met betrekking tot het thema 
gezinssituatie en alternatieve zorg zijn vooral gezinsmigratie en het uitzetting van 
vreemdelingen belangrijke thema’s. Deze thema’s kunnen ingrijpende gevolgen hebben 
voor kinderen en hebben ook betrekking op fundamentele rechten van kinderen, zoals het 
recht om op te groeien bij je eigen ouders.  
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Gezinsmigratie 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft cijfers omtrent het aantal aanvragen voor verblijf van 
een kind bij een ouder in Nederland, het aantal behandelde aanvragen van een kind bij 
ouder in Nederland en het aantal afwijzingen van een aanvraag voor verblijf van een kind 
bij ouder in Nederland. Daarnaast geeft de FRA in haar rapport omtrent 
kinderrechtenindicatoren een groot aantal indicatoren met betrekking tot 
gezinshereniging, onderverdeeld in vijf indicatorgroepen.93 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 10 van het IVRK gaat specifiek over gezinshereniging. Hierin staat dat alle 
kinderen het recht hebben om herenigd te worden met zijn of haar ouders wanneer zij niet 
in hetzelfde land wonen. Aanvragen voor gezinshereniging moeten dan ook met 
welwillendheid, menselijkheid en spoed worden behandeld. Kinderen die niet in 
hetzelfde land als hun ouders verblijven hebben recht op regelmatig contact met hun 
ouders.  
De genoemde groepen van kinderrechten- indicatoren van de FRA dekken de eerste drie 
genoemde vereisten uit artikel 10 (welwillendheid, menselijkheid en spoed). Voor het 
laatste vereiste, de mogelijkheid om regelmatig contact te onderhouden met ouders, zou 
nog een aparte indicator kunnen worden ontwikkeld, waarbij gekeken wordt naar de 
mogelijkheden voor een kind zelf om contact te onderhouden met een in het buitenland 
verblijvende ouder. 
 
Uitzetten van minderjarige vreemdelingen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Met betrekking tot minderjarigen die al lang in Nederland verblijven maar nog geen 
verblijfstatus hebben, geeft het Jaarbericht Kinderrechten 2011 cijfers. Deze cijfers 
betreffen het ‘aantal minderjarigen dat langer dan vijf jaar in Nederland is en nog  in 
procedure is’ en ‘het aantal minderjarigen langer dan vijf jaar in de asielopvang verblijft’. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Minderjarige vreemdelingen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, zijn vaak 
geworteld in de Nederlandse samenleving. Wanneer zij dan toch nog worden 
teruggestuurd naar hun land van herkomst kan dit schadelijke gevolgen hebben voor hun 
ontwikkeling en daarmee in strijd zijn met artikel 6 IVRK. Ook kan gesteld worden dat 
een dergelijke beslissing niet het belang van het kind, maar het belang van de overheid 
dient. De in het Jaarbericht Kinderrechten genoemde cijfers geven informatie over 
kinderen die na vijf jaar nog altijd in hun aanvraagprocedure zitten en voor wie zo nog 

                                                 
93 Dit betreft de groepen ‘Participation of children in immigration processes’, ‘Adaptability of immigration 
processes to the vulnerability of separated children’, ‘Existence of provisions favoring family reunification 
for children where it is in their best interests’, ‘Existence of expedited family reunification procedures for 
cases involving children’ ‘Existence of provisions to safeguard the welfare of the child following family 
reunification’.  
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niet onherroepelijk is komen vast te staan of ze mogen blijven of niet. Uit de cijfers blijkt 
niet hoeveel kinderen met een afwijzende beschikking op hun aanvraag, daadwerkelijk 
worden uitgezet. Het is van belang om een expliciet onderscheid te maken tussen 
uitzetbare kinderen (kinderen zonder verblijfstitel) en daadwerkelijk uitgezette kinderen, 
omdat er verschillende redenen zijn waarom een kind wel uitzetbaar is (in juridische zin), 
maar niet feitelijk wordt uigezet.   
  
Deelconclusie 
De problemen waar vreemdelingenkinderen tegenaan lopen raken aan fundamentele 
rechten van kinderen. De bepalingen uit artikel 3 en 6 van het IVRK vormen 
basisbeginselen uit het IVRK en juist op dat punt lijken grote problemen te ontstaan 
wanneer kinderen en ouders gescheiden moeten leven of wanneer zij naar jarenlang 
verblijf in Nederland terug moeten naar hun land van herkomst. Wij raden de 
Kinderombudsman dan ook aan om grondig aandacht te besteden aan deze thema’s in de 
te ontwikkelen kinderrechtenmonitor. 
 
4.3.3. Familierecht algemeen 
 
Veel Nederlandse kinderen krijgen te maken met ouders die scheiden. Hoewel het IVRK 
ervan uit gaat dat het voor kinderen het beste is om op te groeien bij beide ouders, wordt 
er in het Verdrag rekening mee gehouden dat ouders uit elkaar kunnen gaan. Artikel 9 
van het IVRK noemt expliciet de scheiding van ouders als reden om af te wijken van het 
beginsel dat kinderen bij hun (beide)ouders wonen. Dat neemt niet weg dat beide ouders 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding van hun 
kinderen (artikel 18 IVRK). 
 
Er zijn veel cijfers beschikbaar over de samenstelling van Nederlandse gezinnen. Zo 
verzamelt het CBS gegevens over jongeren en publiceert deze in de Jeugdmonitor. Een 
specifieke indicatorgroep binnen deze monitor betreft de groep jongeren en gezin. In deze 
groep zijn cijfers te vinden over de gezinssituatie waarin Nederlandse kinderen 
opgroeien. Omdat de cijfers van verschillende bronnen afkomstig zijn, wordt niet overal 
dezelfde leeftijdscategorie gebruikt. Een deel van deze indicatoren heeft betrekking op de 
groep jongeren tot 25 jaar. Het SCP heeft binnen de categorie jeugd en gezin een thema 
dat is gericht op ‘opvoeding in gezinnen’. In 2011 bracht het SCP het Gezinsrapport94 uit 
waarin een uitgebreid beeld wordt gegeven van Nederlandse gezinnen. 
De beschikbare cijfers geven een beeld van kinderen in gezinnen maar nemen niet de 
rechten van kinderen als uitgangspunt, waardoor ze niet gebruikt kunnen worden als 
kinderrechtenindicatoren. 
 
Belangrijke thema’s binnen het onderwerp familierecht die uit de probleemschets naar 
voren komen zijn het aantal kinderen dat met scheidende ouders te maken krijgt en met 
omgangsproblemen. Deze onderwerpen zullen hieronder verder worden uitgewerkt. 
 

                                                 
94 www.scp.nl/dsresource?objectid=28448&type=org.   
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Kinderen van scheidende ouders 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
De Jeugdmonitor geeft cijfers over het aantal kinderen in eenoudergezinnen, het aantal  
echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn en het aantal kinderen dat betrokken is 
bij een echtscheiding. Voorts zijn in het Gezinsrapport 2011 van het SCP ook cijfers te 
vinden met betrekking tot het de situatie van gezinnen zoals het aantal eenoudergezinnen, 
het aantal kinderen per gezin en het aantal stiefgezinnen. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
In de preambule van het IVRK staat dat ‘het gezin, als kern van de samenleving en de 
natuurlijke omgeving voor de ontplooiing van het welzijn van al haar leden en van 
kinderen in het bijzonder, de nodige bijstand dient te worden verleend’. Artikel 9 bepaalt 
dat kinderen en hun ouders in beginsel niet van elkaar worden gescheiden tenzij de 
scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind bijvoorbeeld als ouders gescheiden 
leven en er een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het 
kind. In dergelijke procedures dienen kinderen op grond van lid 2 van dit artikel de 
mogelijkheid te krijgen om aan de procedure deel te nemen en hun standpunt naar voren 
te brengen. Volgens artikel 18 moeten staten er alles aan doen om te verzekeren dat de 
beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen. Ook 
wanneer ouders gescheiden van elkaar leven moet er aldus zoveel mogelijk voor worden 
gezorgd dat kinderen door beide ouders gezamenlijk worden opgevoed.  
Cijfers omtrent het aantal kinderen dat leeft in een eenoudergezin, het aantal 
echtscheidingen en het aantal kinderen dat te maken krijgt met een echtscheiding zeggen 
iets over het aantal kinderen voor wie het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding door beide ouders potentieel moeilijkheden oplevert.  
De tekst van artikel 18 is echter gericht op lidstaten. De lidstaten moeten alles doen wat 
in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat ouders 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van de kinderen 
dragen. Om te kijken of dit recht wordt nageleefd zal dus gekeken moeten worden naar 
de inspanningen van de lidstaat om ouders gezamenlijk de verantwoordelijkheid te laten 
behouden over hun kinderen. Met de invoering van de Wet bevordering voortgezet 
ouderschap na echtscheiding is in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd dat kinderen na 
echtscheiding recht hebben op gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders 
(1:247 lid 5 BW). Ook moet bij echtscheiding een ouderschapsplan worden opgesteld 
(art. 815 Rv). Het zou interessant kunnen zijn om te kijken of deze bepalingen er in de 
praktijk ook toe leiden dat ouders zoveel mogelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
uit kunnen blijven oefenen over hun kinderen en welke maatregelen de overheid nog 
meer zou kunnen nemen om deze bepalingen te implementeren. Hierbij kan gedacht 
worden aan toegankelijke en professionele begeleiding voor ouders die moeite hebben 
om de opvoedingstaken te verdelen.  
Daarbij moet wel gerealiseerd worden dat het zoveel mogelijk behouden van 
gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid na scheiding, o.a. door het automatisch 
doorlopen van gezamenlijk ouderlijk gezag tenzij één van de ouders om eenhoofdig 
gezag verzoekt en dit wordt toegewezen, ook een keerzijde heeft. Zo wordt vanuit de 
medische zorg en hulpverlening wel gewezen op het knelpunt dat voor de start van 
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hulpverlening of (medische) zorg eerst de toestemming van beide ouders met gezag nodig 
is, terwijl de verzorgende ouder soms helemaal niet wil dat de ex-partner betrokken 
wordt. Deze problematiek kan tot stagnatie van hulp of (medische) zorg voor het kind 
leiden. 
Dit deelonderwerp leent zich bij uitstek voor een onderzoek naar de ervaringen van 
kinderen zelf, en eventueel ook van de ouders. Verder is het belangrijk inzicht te krijgen 
in de vraag of minderjarigen in voldoende mate betrokken worden bij afspraken die in het 
kader van een echtscheiding gemaakt worden en worden vastgelegd in een 
ouderschapsplan, en voldoende betrokken worden tijdens de echtscheidingsprocedure bij 
de rechter: hoe wordt er omgegaan met hun hoorrecht, wat zijn de ervaringen van 
minderjarigen in dit opzicht? 
 
Omgang tussen ouders en kinderen.  
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Uit het jaarverslag van de Raad voor de Kinderbescherming volgt dat er in 2010 4.867 
gezag- en omgangonderzoeken zijn uitgevoerd door de Raad Volgens de website 
echtscheidingswijzer zijn er in Nederland 18 omgangshuizen, waarvan drie in de 
provincie Brabant en geen in de provincie Limburg. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Volgens artikel 9 lid 3 van het IVRK hebben kinderen die van een of beide ouders zijn 
gescheiden het recht om op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks 
contact te onderhouden met hun ouders, tenzij dit niet in het belang van het kind is.  
Ook hier is weer artikel 18 van belang dat staten de verplichting oplegt om alles wat in 
hun vermogen ligt te doen om ervoor te zorgen dat ouders gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding dragen. Om te kijken of dit recht 
daadwerkelijk wordt nageleefd moet dus worden gekeken naar de mogelijkheden voor 
kinderen om op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en contact te onderhouden 
met de ouder bij wie zij niet wonen. Wat monitoring van dit recht bemoeilijkt is dat 
omgang niet in alle gevallen in het belang van het kind is. Het is vaak echter lastig vast te 
stellen wanneer dit het geval is. Klachten over mishandeling of misbruik bij de andere 
ouder berusten niet altijd op waarheid en worden in de praktijk ook wel eens gebruikt om 
de andere ouder dwars te zitten. Tegelijkertijd moeten dergelijke klachten uiteraard zeer 
serieus worden genomen omdat het risico dat kinderen wel worden blootgesteld aan 
dergelijke praktijken niet te aanvaarden is. Ruzies als gevolg van echtscheiding kunnen 
ertoe leiden dat de rechten van kinderen in het nauw komen. In dergelijke gevallen is het 
echter niet de staat, maar de ouders zelf die de veroorzaker zijn van de mogelijke 
schending. Desalniettemin is het aan de lidstaat om alles wat in hun mogelijkheden ligt te 
doen om ouders en kinderen bij te staan om dergelijke problemen te overwinnen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het aanbod van omganghuizen en de beschikbaarheid van 
professionele begeleiding. 
 
4.3.4. Adoptie 
 
Zoals in de probleemschets is aangegeven, zijn er op het gebied van adoptie geen 
belangrijke problemen op het gebied van kinderrechten af te leiden uit de literatuur of de 
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actualiteit. Wanneer toch aandacht besteed zou willen worden aan dit thema, zal 
aansluiting gezocht moeten worden bij artikel 21 van het IVRK. Hierin staat dat adoptie 
alleen is toegestaan wanneer dit in het belang van het kind is en er toestemming is van de 
verantwoordelijke instanties. De bescherming van het kind moet centraal staan in de 
adoptieprocedure. 
 
4.3.5.  Internationale Kinderontvoering 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
De FRA heeft een aantal indicatoren ontwikkeld om te bekijken of lidstaten voldoen aan 
hun verplichtingen ten aanzien van kinderen die te maken krijgen met een internationale 
kinderontvoering. Voorts zijn in de kamerstukken cijfers terug te vinden met betrekking 
tot het aantal zaken dat bij de Centrale autoriteit binnen komt. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Het IVRK stelt in artikel 11 dat de lidstaat verplicht is om internationale 
kinderontvoering te voorkomen en tegen te gaan. 
Uit de probleemschets komt naar voren dat de Centrale Autoriteit in 2010 174 verzoeken 
voor bemiddeling in behandeling heeft genomen waarbij 243 kinderen betrokken waren. 
Hoewel dit slechts een klein percentage van het aantal kinderen in Nederland betreft, kan 
een internationale kinderontvoering ernstige gevolgen hebben voor een kind. Wanneer 
wordt besloten om dit thema op te nemen in de kinderrechtenmonitor zou aansluiting 
gezocht kunnen worden bij de FRA indicatoren die uitgebreid ingaan op de rechten van 
kinderen die te maken krijgen met internationale kinderontvoering.  Ook kan in kaart 
worden gebracht hoe snel procedures omtrent internationale kindermishandeling nu 
worden afgehandeld. Dit vergt echter wel onderzoek over een langere periode. Tevens 
wordt het meten van de snelheid van de procedure bemoeilijkt door het feit dat er maar 
enkele Hoge Raad uitspraken per jaar op dit gebied zijn.  
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Hoofdstuk 5 Bescherming tegen exploitatie en geweld 
 
 
IVRK artikelen 
Artikel 2,3,6, en 12 (algemene beginselen) 
Artikel 16 bescherming van privacy 
Artikel 19 bescherming tegen misbruik en verwaarlozing 
Artikel 32 kinderarbeid 
Artikel 33 drugsmisbruik 
Artikel 34 seksuele exploitatie 
Artikel 35 ontvoeren, verhandelen of verkopen van kinderen 
Artikel 36 andere vormen van exploitatie 
Artikel 39 passende zorg voor slachtoffers 
 
 
5.1 Toelichting op de artikelen 
 
In het IVRK is een aantal specifieke bepalingen opgenomen die kinderen beschermen 
tegen exploitatie en geweld. Dat betreft allereerst artikel 19 dat lidstaten verplicht om 
kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld. Het Kinderrechtencomité heeft 
onlangs een uitgebreide toelichting gegeven op de inhoud en werking van artikel 19 
IVRK. Hieruit volgt dat de term geweld uit artikel 19 op een brede manier moet worden 
uitgelegd. Lidstaten moeten kinderen niet alleen beschermen tegen fysieke vormen van 
geweld, maar ook tegen geestelijk geweld, geweld  in de massamedia, geweld tussen 
kinderen onderling enzovoorts. Daarbij geeft het Kinderrechtencomité specifiek aan dat 
het beschermen van de menselijke waardigheid van het kind en zijn fysieke en 
psychische integriteit, door het voorkomen geweld tegen kinderen van essentieel belang 
is voor het promoten van het geheel aan rechten in het IVRK.  
De artikelen 32 tot en met 36 richten zich op de bescherming van kinderen tegen alle 
vormen van uitbuiting en exploitatie. Uitbuiting  en exploitatie van kinderen kan 
betrekking hebben op verschillende gebieden zoals kinderarbeid (art 32 IVRK), 
drugsgebruik (art. 33 IVRK) kinderprostitutie en kinderpornografie (art. 34 IVRK) en het 
ontvoeren, verhandelen of verkopen van kinderen (art. 35 IVRK). Daarnaast zijn er nog 
een aantal situaties denkbaar waarin kinderen het risico lopen om uitgebuit of 
geëxploiteerd te worden die niet, of niet volledig onder een van de specifieke artikelen 
vallen, zoals het ongeoorloofd gebruiken van kinderen in media en reclame, het optreden 
van kinderen als artiest en schoonheidswedstrijden voor kinderen.  Daarom is in het 
IVRK ook een algemeen artikel opgenomen waarin alle denkbare vormen van uitbuiting 
en exploitatie worden beschreven.95 Ook in dit hoofdstuk is een selectie gemaakt van de 
voor Nederland relevante thema’s op dit gebied, te weten: (1) kindermishandeling, (2) 
seksuele uitbuiting van kinderen en (3) economische uitbuiting van kinderen.  
Allereerst zal in paragraaf 2 per thema een probleemschets worden gegeven van de 
situatie in Nederland. Vervolgens worden in paragraaf 3 per thema de reeds ontwikkelde 
indicatoren uit diverse onderzoeken behandeld 

                                                 
95 Meuwese, Blaak & Kaandorp 2005, p. 553. 
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5.2 Probleemschets 
 
5.2.1  Kindermishandeling 
 
Jaarlijks wordt in Nederland een groot aantal kinderen slachtoffer van mishandeling. In 
2007 zijn twee grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar het aantal kinderen in 
Nederland dat te maken krijgt met geweld. Hieruit kwam naar voren dat jaarlijks veel 
meer kinderen slachtoffer worden van geweld dan altijd werd aangenomen. In Nederland 
worden tussen de 107.000 en 160.000 kinderen per jaar slachtoffer van een vorm 
kindermishandeling.96 
 
Het kinderrechtencomité gaf in 2009 dan ook aan dat het bezorgd is over het grote aantal 
meldingen van kindermishandeling in Nederland. Ook maakt het zich zorgen over het feit 
dat er nog steeds geen duidelijkheid bestaat bij zowel professionals als bij het brede 
publiek over de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om op vertrouwelijke wijze 
kindermishandeling te melden. Het Kinderrechtencomité beveelt daarom aan om 
mechanismen in te stellen voor het monitoren van het aantal gevallen van 
kindermishandeling en de ernst ervan. Ook beveelt het kinderrechtencomité aan om te 
waarborgen dat personen die beroepsmatig met kinderen in aanraking komen worden 
voorgelicht over hun plicht tot melden en de juiste maatregelen nemen bij verdenking van 
geweld tegen kinderen. Daarnaast moet de hulp aan slachtoffers van geweld worden 
geïntensiveerd en moeten kinderen toegang hebben tot passende hulpverlening in de 
vorm van revalidatie, counseling en andere vormen van re-integratie. 
 
Signaleren en melden 
Er is de laatste jaren door de overheid veel ingezet op de aanpak van kindermishandeling, 
bijvoorbeeld door de invoering van het Actieplan aanpak Kindermishandeling in 2007 en 
de publiekscampagne ‘Aanpak kindermishandeling’. Ook treedt naar verwachting in 
2012 de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze wet 
stelt het gebruik van een meldcode kindermishandeling verplicht voor alle professionals 
die werken met kinderen.97 Een meldcode biedt professionals duidelijke richtlijnen voor 
de te volgen stappen bij vermoedens van kindermishandeling. Anders dan een meldplicht, 
geeft een meldcode geen plicht om te melden bij vermoedens van kindermishandeling. 
De inzet van de overheid heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op het herkennen en 
melden van kindermishandeling. Dat dit effect heeft gehad, blijkt wel uit de cijfers van de 
Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (verder: AMK). Het aantal adviezen, 
consulten en meldingen bij het AMK is de laatste jaren sterk gestegen. Er zijn daardoor 
meer kinderen die te maken hebben met misbruik en verwaarlozing in beeld bij de 
officiële instanties. Desalniettemin bleek dit jaar uit een tussentijdse rapportage van de 
commissie Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van minderjarigen die in 
de periode van 1945 tot nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg 

                                                 
96 Van IJzendoorn e.a. 2007; Lamers-Winkelman e.a. 2007. 
97 Rijksoverheid, ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’, 20 mei 2011; te 
raadplegen op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-
publicaties/persberichten/2011/05/20/verplichte-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.html. 
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zijn geplaatst, dat signalen van seksueel misbruik in de jeugdzorg vaak slecht opgepakt 
worden. In tweederde van de gevallen waarin een kind zelf aangaf slachtoffer te zijn 
geworden van misbruik, werd er niets gedaan met de signalen.98 
 
Verwijzing en onderzoek 
Na een melding bij het AMK, dat onderdeel uitmaakt van Bureau Jeugdzorg, voert het 
AMK onderzoek uit. Dit onderzoek duurt gemiddeld 77 dagen.99 Wanneer uit dit 
onderzoek naar voren komt dat er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een 
minderjarige die niet binnen het vrijwillige hulpverleningskader kunnen worden opgelost, 
wordt de melding doorgegeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. In oktober 2010 
concludeerde de Inspectie Jeugdzorg echter nog dat de beslissing om wel of geen 
raadsonderzoek te starten onvoldoende zorgvuldig tot stand komt, doordat de meldingen 
die Bureau Jeugdzorg aanlevert van wisselende kwaliteit zijn. Begin 2011 concludeerde 
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat professionals in de jeugdzorg nu onvoldoende 
in staat worden gesteld om een zorgvuldige risicotaxatie te maken omtrent de veiligheid 
van het kind, ondermeer doordat informatie over de minderjarige slecht wordt gedeeld 
door professionals.100 
 
Behandeling 
Nog dit jaar kwam de Gezondheidsraad met een advies waarin zij stellen dat er maar 
weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn voor kinderen die slachtoffer zijn  van 
geweld. Ook constateren zij dat de helpverlening vaak versnipperd wordt aangeboden, 
waardoor de diagnostiek en behandeling van kinderen en hun ouders wordt 
belemmerd.101 
 
Wet tijdelijk huisverbod 
Op 1 maart 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Hoewel de wet 
vooralsnog vooral bij partnergeweld werd ingezet, biedt de wet ook de mogelijkheid om 
bij vermoedens van kindermishandeling de vermoedelijke dader een huisverbod op te 
leggen. Over de wenselijkheid van het inzetten van het tijdelijk huisverbod bij 
kindermishandeling zijn de meningen verdeeld. Defence for Children wijst erop dat het 
inzetten van een bestuursrechtelijke maatregel waardoor kind en ouders gescheiden 
worden weinig rechtswaarborgen biedt voor het kind. Ook is het volgens Defence for 
Children onduidelijk of de veiligheid van de minderjarige wel wordt gegarandeerd 
wanneer een van beide ouders uit huis wordt gehaald.102 
 
Strafrechtelijke aanpak kindermishandeling 
Hoewel het gebruik van geweld tegen kinderen een strafbaar feit oplevert, zijn er in de 
praktijk nog maar weinig zaken waarin daders van kindermishandeling worden vervolgd 
door het Openbaar Ministerie. Uit het Jaarbericht Kinderrechten blijkt dat er in 2010, 729 
                                                 
98 Commissie Samson (persbericht), ‘Commissie Samson geschokt door ernst seksueel misbruik’, 22 juni 
2011. 
99 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 22. 
100 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 2010. 
101 Gezondheidsraad 2011. 
102 www.defenceforchildren.nl/p/53/2043/mo89-mc191/mo124-m0/mo125-cg194/wet-tijdelijk-huisverbod-
bij-kindermishandeling%3A-een-slecht-plan.  
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zaken van kindermishandeling geoormerkt zijn aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. 
Ook is in 2010 een rapport gepubliceerd over de strafrechtelijke aanpak van 
kindermishandeling. Hieruit kwam naar voren dat in de periode 2007- 2008 slechts 7 
procent van alle aangiften met betrekking tot kindermishandeling afkomstig was van 
professionals. Van alle aangiften die werden opgenomen door de politie leidde een derde 
tot een veroordeling door de rechter.103 
 
5.2.2  Seksuele uitbuiting  
 
Het Kinderrechtencomité geeft in 2009 aan bezorgd te zijn over het ontbreken van een 
allesomvattende nationale strategie in Nederland om specifiek de handel in en seksuele 
uitbuiting van kinderen te voorkomen. Het Kinderrechtencomité beveelt Nederland aan 
haar inspanningen te intensiveren om het aantal gevallen van seksuele uitbuiting, handel 
in kinderen en kindersekstoerisme terug te dringen en te voorkomen. Maatregelen die de 
lidstaat hiertoe moet nemen zijn onder andere uitgebreid onderzoek uitvoeren en het 
verzamelen van gegevens,. Ook moeten allesomvattende strategieën en beleidslijnen 
worden geïmplementeerd, en moet over dit thema training en voorlichting worden 
gegeven, in het bijzonder aan mensen die met kinderen werken. Voorts dienen er 
passende juridische en andere maatregelen te worden genomen om kinderen te 
beschermen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en prostitutie en om daders 
van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting te vervolgen.104 
 
Seksuele uitbuiting van kinderen is een actueel en gevoelig onderwerp in de Nederlandse 
samenleving. De in december 2010 aan het licht gekomen grootschalige kinderpornozaak 
(Robert M.) heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. Naar aanleiding van deze 
zaak is er een politieke discussie ontstaan over de opsporing van kinderporno door de 
politie. Zo zou het politiepersoneel dat zich bezig houdt met de opsporing van 
kinderporno uitgebreid moeten worden. Dit is ook één van de aanbevelingen neergelegd 
in het Jaarbericht Kinderrechten 2011.105 In een brief aan de Tweede Kamer van 10 juni 
2011, naar aanleiding van het ‘Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno’,106 wordt 
door minister Opstelten gesteld dat in drie jaar tijd 25% meer kinderpornoverdachten 
aangeleverd dienen te worden bij het Openbaar Ministerie. Hierbij wordt de focus 
verlegd van verdachten van het downloaden van kinderpornografische afbeeldingen, naar 
verdachten van seksueel misbruik van kinderen en van het vervaardigen en verspreiden 
van kinderpornografisch materiaal.107  
Verder is ook de ‘loverboy-problematiek’ een belangrijk thema. CoMensha benadrukt dat 
loverboys als mensenhandelaren moeten worden aangemerkt. Slachtoffers van loverboys 
worden door CoMensha in beginsel dan ook niet apart geregistreerd, omdat er dan een 

                                                 
103 Adviesbureau Van Montfoort 2010. 
104 Kinderrechtencomité 2009. Zie over seksuele (en economische) uitbuiting van minderjarigen in 
Nederland: Van den Borne & Kloosterboer 2005. Zie voorts een oudere studie over (gedwongen) prostitutie 
onder minderjarige (allochtone) meisjes in Nederland: Venicz & Vanwesenbeeck 1998. 
105 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 31-33. 
106 Politie 2011. 
107 Brief aan de Tweede Kamer, 10 juni 2011, ref. 5699374/11, te raadplegen op: 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/10/toezeggingen-algemeen-
overleg-aanpak-kinderpornografie-17-mei-2011-doc-26800.html.  
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fictief onderscheid zou ontstaan tussen slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van 
loverboys. Uit het jaarverslag van CoMensha - de cijfers die in het Jaarbericht 
Kinderrechten 2011 zijn opgenomen met betrekking tot uitbuiting zijn hieruit afkomstig - 
volgt dat er in 2010 liefst 152 meldingen van (mogelijke) minderjarige slachtoffers van 
menshandel binnen zijn gekomen, waarvan in ieder geval 117 meldingen seksuele 
uitbuiting betrof.108 In de meerderheid van de gevallen betreft het meisjes van 
Nederlandse afkomst die in de seksindustrie belanden, veelal door middel van ‘loverboy-
methoden’. In de media wordt bericht dat loverboys steeds meer gebruik maken van 
agressieve en intimiderende methoden om meisjes te ronselen. In sommige gevallen 
worden meisjes gedwongen tatoeages te laten zetten en een borstvergroting te ondergaan.  
 
Ten slotte besteedt het Jaarbericht Kinderrechten 2011 aandacht aan de zorg voor en 
opvang van slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik. Met name de wijze 
waarop Nederland met buitenlandse slachtoffers omgaat is voor verbetering vatbaar.109 
 
5.2.3.  Economische uitbuiting 
 
Uit de cijfers van CoMensha blijkt dat meldingen van economische uitbuiting van 
kinderen in Nederland, niet zijnde seksuele uitbuiting, relatief weinig voorkomen: slechts 
bij 7 van de 152 meldingen van mogelijke minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
ging het om economische uitbuiting.110 Desalniettemin is het een controversieel thema. 
Actueel is de problematiek van Nederlandse voetballers onder de zestien jaar die, tegen 
de regels van de KNVB in, door voetbalmakelaars worden benaderd en contracten 
krijgen aangeboden door buitenlandse clubs. 
 
5.2.4.  Kind en Internet 
 
Het thema Kind en Internet (beeldschermkinderen) is een relatief nieuw aandachtsgebied 
en hoogst actueel aangezien 98 procent van de kinderen in Nederland op het internet 
surft111  en internet als een van de meest risicovolle plaatsen voor kinderen beschouwd 
kan worden. Kind en Internet (online safety) behelst een tamelijk divers palet aan 
verschillende onderwerpen zoals digitaal pesten112113 (inclusief gerelateerde risico's als 
sexting, bezemen, impersonation, cyberstalking), privacy in sociale netwerken, digitale 
loverboys, virtuele diefstal (incl veilig gebruik van inlogcodes), misleidende online 
(SMS)diensten en digitale kinderlokkerij, inclusief grooming.  
Per 1 januari 2010 is een bepaling over grooming in het wetboek van strafrecht 
opgenomen. Grooming is het online benaderen van minderjarigen met als doel ze 
seksueel te misbruiken. Het werven van minderjarigen voor seksuele uitbuiting via het 

                                                 
108 Zie CoMensha 2010, p. 7; Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 30. 
109 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 31-32. 
110 Zie CoMensha 2010; Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 30. 
111 www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+ouders/Over+pesten/Cyberpesten/Cijfers+over+cyberpesten.htm, 
geraadpleegd op 15 september 2011.  
112 Wester & Smeets 2011.  
113 Zie persbericht over zogenaamde ‘dreigtweets’ die kinderen versturen: Dagblad De Pers, ‘Morgen: 9mm 
door je kop’, 27 september 2011. 
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internet is een groeiend probleem. Zo blijkt dat de helft van de minderjarigen die 
slachtoffer is geworden van een loverboy is geworven via het internet.114 
 
Een ander belangrijk onderwerp binnen dit thema betreft de bescherming van de privacy 
van minderjarige internetgebruikers. Zo kunnen we de vraag stellen in hoeverre het 
verzamelen en gebruiken van bij kinderen verzamelde persoonsgegevens wel altijd 
volgens de regels plaats vindt.115 Om hoeveel privacyschendingen het jaarlijks gaat, is 
moeilijk te achterhalen. Voorlichting en mediaopvoeding aan kinderen en opvoeders is 
daarom onontbeerlijk om de privacy van minderjarigen te beschermen. De stichting Mijn 
Kind Online speelt hierbij een belangrijke rol. Ze proberen concrete vragen te 
beantwoorden als ‘hoe leer ik mijn zoon van 6 jaar dat hij op internet zijn privacy moet 
beschermen?’ Nationale toezichthouders zouden ook een belangrijke rol kunnen spelen 
bij gegevensbescherming (een onderdeel van het recht op privacy) van kinderen. De FRA 
besteedt vooral aandacht aan de positie van kinderen en gegevensbescherming binnen het 
thema ‘Rights-awareness’ wanneer zij de rol van toezichthouders bespreekt.116 
 
 
5.3 Aanzet tot kinderrechtenindicatoren 
 
Bescherming tegen exploitatie en geweld 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 30, 32, 33, 34, 35, 36 
Eerste 
prioriteit 

Signaleren en melden van kindermishandeling 

 Behandeling van minderjarige slachtoffers van geweld 
 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
Tweede 
prioriteit 

Verwijzing en onderzoek bij kindermishandeling 

 Strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling 
 Opsporing kinderporno 
 Kind en internet 
Derde 
prioriteit 

Economische uitbuiting van minderjarigen 

 
5.3.1 Kindermishandeling algemeen 
 
Het recht om beschermd te worden tegen mishandeling vormt een van de fundamentele 
rechten in het IVRK, zo stelt het Kinderrechtencomité in General Comment no. 13 
(2011). Desalniettemin blijkt uit de probleemschets dat er jaarlijks tussen de 107 000 en 
160 000 kinderen in Nederland slachtoffer worden van mishandeling. Daarmee vormt dit 
thema een belangrijk onderwerp wanneer het gaat over de naleving van kinderrechten in 
Nederland. 
 

                                                 
114 http://mijnkindonline.nl/1671/loverboys.htm.  
115 Zie ook: Nouwt 2003. 
116 FRA 2010, p. 48-49. 
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Er is de laatste jaren veel ingezet op kindermishandeling door de Nederlandse overheid. 
Daardoor is ook veel onderzoek gedaan en zijn verschillende cijfers beschikbaar. Ook in 
Europees verband is grootschalig onderzoek gedaan naar geweld tegen vrouwen, 
kinderen en anti-homogeweld.117 In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de 
beschikbaarheid van wettelijke bepalingen met betrekking tot deze vormen van geweld in 
de lidstaten van de EU. Uit dit overzicht kunnen ja/nee indicatoren ten aanzien van 
wetgeving met betrekking tot geweld tegen kinderen worden afgeleid. De FRA heeft 
voorts een groot aantal kinderrechten-indicatoren ontwikkeld op dit thema, onder te 
verdelen in de indicatorgroepen: identificatie van slachtoffers, bescherming van 
slachtoffers, vervolging van daders en voorkomen van kindermishandeling. Deze thema’s 
sluiten goed aan bij de in de probleemschets omschreven thema’s en bij de verplichtingen 
die voortvloeien uit het IVRK. Deze beschikbare indicatoren zullen hieronder aan de 
hand van deze thema’s worden beschreven. 
 
Signaleren en melden van kindermishandeling 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het AMK geeft jaarlijks in haar jaarverslag aan hoeveel adviezen en meldingen er zijn 
binnengekomen bij het AMK. Deze informatie wordt vrij specifiek onderverdeeld naar 
zaken als afkomst van de melder, aard van de mishandeling en leeftijd van de betreffende 
kinderen. Voorts geeft het Europese onderzoek een aantal indicatoren met betrekking tot 
de verplichting tot het melden van kindermishandeling aan zowel de 
kinderbeschermingsautoriteiten als aan justitie. De FRA geeft een tweetal specifieke 
indicatoren op dit punt, betreffende het nationale budget dat aan dit thema wordt gewijd 
en het aantal verwaarloosde kinderen dat wordt gemeld bij de welzijnsorganisaties. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 19 van het IVRK stelt dat lidstaten alle passende maatregelen nemen om kinderen 
te beschermen tegen mishandeling. Een van deze maatregelen, zo leren we in lid 2, 
betreft het ontwikkelen van procedures voor het melden van kindermishandeling. In 
General Comment no. 13 wordt deze verplichting verder uitgewerkt. Met betrekking tot 
het signaleren van kindermishandeling stelt het Kinderrechtencomité dat het signaleren 
van kindermishandeling vereist dat iedereen die in contact komt met kinderen zich 
bewust is van risicofactoren en signalen van alle vormen van geweld en dat ze de nodige 
kennis, de bereidheid en de mogelijkheid hebben om passende actie te ondernemen. 
Kinderen moet zoveel mogelijk worden geleerd om problemen te signaleren voordat de 
status van een crisis wordt bereikt, en volwassenen moeten dergelijke problemen kunnen 
herkennen en optreden, zelfs als het kind daar niet expliciet om vraagt.  

Met betrekking tot het rapporteren raadt het Kinderrechtencomité alle lidstaten ten 
zeerste aan om veilige, bekende, vertrouwelijke en toegankelijke mogelijkheden te bieden 
voor kinderen, hun vertegenwoordigers en anderen om geweld tegen kinderen te 
rapporteren. Dit kan onder andere door het gebruik van 24-uur toegankelijke gratis 
telefoonnummers en andere ICT-mogelijkheden. Het is belangrijk dat de instanties waar 
wordt gemeld zich ten eerste richten op hulpgerichte diensten, en niet op het op gang 

                                                 
117 Europese Commissie 2010. 
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brengen van een punitieve reactie. Voorts stelt het Kinderrechtencomité dat als 
minimumvereisten voor professionals die direct werken met kinderen geldt dat zij 
verplicht zijn om gevallen van, een verdenking van of een risico op geweld, te melden.  

Om te kijken of ten aanzien van dit onderdeel aan de vereisten uit het IVRK wordt 
voldaan, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de voorlichting omtrent 
kindermishandeling aan kinderen, hun ouders en professionals die met kinderen werken. 
Ook kan gekeken worden naar de bekendheid en de bereikbaarheid van het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling en de beschikbaarheid èn het gebruik van meldcodes 
(meldplicht?) voor alle volwassenen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben. 
Tevens is het interessant om te monitoren of en zo ja, hoe een meldcode bijdraagt aan een 
betere signalering en melding van (vermoedens van) kindermishandeling. Is de inhoud 
van een meldcode onder beroepskrachten bekend? Hoe staat het met de bereidheid tot 
melden; wordt deze met een meldcode vergroot? 

Verwijzing en onderzoek 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft cijfers omtrent de wacht- en doorlooptijden bij de 
AMK’s . De AMK’s geven in hun jaarverslag zelf aan wat de uitkomst is van de door het 
AMK uitgevoerde onderzoeken. Voorts geeft de Raad voor de Kinderbescherming cijfers 
omtrent het aantal beschermingsonderzoeken dat is uitgevoerd door de Raad. Niet 
duidelijk is echter hoeveel van deze onderzoeken betrekking hebben op 
kindermishandeling. 

Richting kinderrechtenindicatoren 
Evenals procedures voor het melden van kindermishandeling moeten er op grond van 
artikel 19 IVRK ook procedures zijn voor het verwijzen en onderzoeken van gevallen van 
kindermishandeling. Ook deze verplichting wordt weer verder uitgewerkt in General 
Comment 13. Hierin staat dat professionals die de meldingen binnen krijgen, getraind 
moeten worden om te kunnen beoordelen wanneer en hoe ze moeten verwijzen. Dit 
omvat (a) het participatoir en multidisciplinair beoordelen van de korte en lange termijn 
behoeften van het kind, de verzorgers en de familie, waarbij voldoende aandacht wordt 
besteed aan de mening van het kind en zijn of haar verzorgers en familie; (b) het delen 
van het resultaat van de beoordeling met het kind, de verzorgers en familie (c) het 
verwijzen van het kind en familie naar een verscheidenheid aan diensten om te voldoen 
aan de behoefte en (d) follow-up en evaluatie van de adequaatheid van de interventie. 

Met betrekking tot het uit te voeren onderzoek stelt het Kinderrechtencomité dat het 
onderzoek moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Onderzoek moet 
volgens het Kinderrechtencomité doortastend, maar op kindvriendelijke wijze worden 
uitgevoerd. Er moet met name op gelet worden dat het kind door het onderzoek geen 
verdere schade wordt toegebracht. Hiertoe moet door alle betrokken passend belang 
worden gehecht aan de mening van het kind.  

Om te bezien of voldaan is aan de vereisten uit het IVRK kan onder andere gekeken 
worden naar de effectiviteit van verwijzingen, de uitvoering van het onderzoek na een 
melding en de vraag of dit op kindvriendelijke wijze gebeurt. Tevens is het belangrijk om 
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in kaart te brengen of zaken die de hoogste prioriteit hebben, ook daadwerkelijk (in al 
gevallen) snel genoeg behandeld en afgerond kunnen worden.118 

Behandeling van slachtoffers 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Er is ons niets bekend over reeds beschikbare cijfers en indicatoren ten aanzien van de 
behandeling van slachtoffers van kindermishandeling. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Ook het recht op behandeling voor slachtoffers van kindermishandeling (art 19 en 39 
IVRK) wordt verder uitgewerkt in General Comment 13. Hierin staat dat behandeling 
moet plaatsvinden in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het 
zelfrespect en de waardigheid van het kind (vgl. art. 39 IVRK). Hierbij moet er aandacht 
zijn voor (a) de mening van het kind (b) de veiligheid van het kind (c) de mogelijkheid 
van een onmiddelijke plaatsing in een veilige omgeving en (d) de te verwachten invloed 
van potentiële interventies op het welzijn van het kind en zijn of haar gezondheid en 
ontwikkeling. Een volledig aanbod aan behandeling moet beschikbaar zijn voor kinderen 
en ouders. 

Voor het ontwikkelen van kinderrechten-indicatoren kan goed aangesloten worden bij de 
vereisten uit het General Comment. Belangrijk hierbij is de beschikbaarheid van een 
passende behandeling voor alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld. 
 
Strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft cijfers met betrekking tot het aantal geoormerkte 
gevallen van kindermishandeling dat is aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. In het 
onderzoek van het WODC en adviesbureau van Montfoort worden cijfers omtrent de 
strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling genoemd die betrekking hebben op de 
periode 2007-2008. Voorts worden in het Europese onderzoek naar geweld indicatoren 
genoemd die betrekking hebben op aandacht voor kindvriendelijke procedures. De FRA 
geeft indicatoren met betrekking tot de vervolging van daders 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Het IVRK schrijft voor dat daders van kindermishandeling vervolgd moeten worden. 
Desalniettemin moet er volgens het General Comment oog zijn voor de gevolgen die een 
strafrechtelijke aanpak voor een kind heeft. De punitieve weg is niet altijd de weg die het 
meest in het belang van het kind is. Het is van belang dat er een balans wordt gevonden 
tussen enerzijds het trekken van een duidelijke grens; kindermishandeling is onder geen 
enkele voorwaarde te rechtvaardigen, en anderzijds de gevolgen die een strafrechtelijke 
aanpak heeft voor een minderjarige. Wanneer toch wordt gekozen voor een 
strafrechtelijke aanpak zal in ieder geval aandacht moeten zijn voor kindvriendelijke 
                                                 
118 Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2010 naar gevallen van 
kindermishandeling bij jonge kinderen met (bijna) fatale afloop wordt duidelijk dat urgente meldingen 
soms toch te lang in behandeling zijn of zelfs nog niet in behandeling zijn. 
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procedures. Wij raden aan om dit thema niet direct op te nemen in een 
kinderrechtenmonitor. Wel is het onderwerp een aandachtspunt voor de toekomst. 
 
5.3.2.  Seksuele uitbuiting 
 
Uitbuiting van kinderen op alle gebieden vormt een ernstige inbreuk op de rechten van 
kinderen. Daarom ook is in het IVRK een viertal artikelen opgenomen ten aanzien van 
specifieke vormen van uitbuiting en daarnaast nog een algemeen artikel dat alle andere 
mogelijke vormen van uitbuiting verbiedt. Ook is er een apart facultatief protocol bij het 
IVRK dat specifiek ziet op de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie. Nederland is partij bij dit protocol. 
 
Op het gebied van seksuele uitbuiting worden cijfers met name verzameld door 
CoMensha In het jaarbericht staat een groot aantal cijfers met betrekking tot 
mensenhandel. Bij de verzameling van data door CoMensha wordt ook naar leeftijd 
gedifferentieerd.  
 
Opsporing kinderporno 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
In de korpsmonitor kinderporno wordt jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de 
aanpak van kinderporno weergegeven. Deze monitor komt tot stand op basis van 
vragenlijsten, maar daaraan gekoppeld gesprekken met de korpsen. De FRA heeft een 
aantal indicatoren opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de opsporing van 
kinderporno, bijvoorbeeld het bestaan van een wettelijke verplichting voor internet 
providers, bedrijven voor mobiele telefonie, zoekmachines en andere relevante actoren 
om websites en diensten die kinderpornografie bevatten te verwijderen en te melden aan 
de bevoegde autoriteiten. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 34 van het IVRK verplicht lidstaten ertoe alle passende maatregelen om te 
voorkomen dat minderjarigen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Het optionele 
protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, dat door 
Nederland is geratificeerd, specificeert de verplichtingen van de lidstaat op dit gebied. Zo 
stelt artikel 3 dat lidstaten minimaal de verplichting hebben om misdrijven met 
betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen strafbaar te stellen. In artikel 5 van het 
optionele protocol wordt gesteld dat misdrijven die binnen de werking van het protocol 
vallen uitleveringswaardig zijn. Artikel 8 legt aan lidstaten de verplichting op om zorg te 
dragen voor een kindvriendelijk proces.  
Wanneer wordt gekeken naar de verplichtingen van Nederland ten aanzien van de aanpak 
van kinderporno zal dus allereerst moeten worden gekeken naar de maatregelen die zijn 
genomen om minderjarigen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in de vorm van 
kinderporno. Een ander belangrijk aandachtspunt voor Nederland is de mate waarin 



 

Voorstudie kinderrechtenmonitor 
Universiteit Leiden 2011 

71 

tijdens een strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met de wensen en 
behoeften van minderjarige slachtoffers.119 
 
Minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft cijfers met betrekking tot het aantal zaken bij het 
Openbaar Ministerie van mensenhandel (mede) van minderjarigen. Deze cijfers zijn 
afkomstig van CoMensha. Ook geeft het Jaarbericht cijfers met betrekking tot het aantal 
zaken bij het Openbaar Ministerie betreffende mensenhandel (mede) van minderjarigen. 
De FRA heeft een aparte indicatorgroep die specifiek gericht is op mensenhandel van 
minderjarigen. Binnen deze groep wordt een aantal specifieke indicatoren onderscheiden, 
gericht op het identificeren van slachtoffers, de bescherming van slachtoffers, de 
vervolging van daders en het voorkomen van mensenhandel van minderjarigen.120  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 35 van het IVRK richt zich op het verhandelen van kinderen. Hierin staat dat 
lidstaten alle maatregelen moeten nemen om het verhandelen van kinderen tegen te 
gaan.121 Ook de bepalingen uit het facultatief protocol zijn van toepassing op de verkoop 
van kinderen. 
Voor het ontwikkelen van kinderrechtenindicatoren kan goed aansluiting worden gezocht 
bij de indicatoren zoals deze zijn ontwikkeld door de FRA.122  
 
5.3.3.  Economische uitbuiting 
 
Uit de probleemschets komt naar voren dat economische uitbuiting van kinderen zeer 
weinig voorkomt in Nederland. Van de meldingen die Comensha in 2010 binnenkreeg 
hadden er slechts 7 betrekking op economische uitbuiting. Aangeraden wordt dan ook om 
dit thema niet mee te nemen in de te ontwikkelen kinderrechtenmonitor. 
 
5.3.4.  Kind en internet  
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Uit recent Europees onderzoek123 blijkt dat veel kinderen privacy op internet niet 
begrijpen. Een kwart van de ondervraagden (in de leeftijd van 9 – 16) jaar heeft een open 
profiel. Een vijfde heeft zijn of haar adres en/of telefoonnummer op een 
sociaalnetwerksite staan. Een vijfde van de kinderen van 9 tot 12 jaar zit op Facebook, 
terwijl de site pas leden toelaat vanaf 13 jaar. 
 

                                                 
119 Zie over het meten en monitoren van seksuele uitbuiting van kinderen: Ennew 1996. Zie ook: Garcia-
Moreno 2010. 
120 FRA 2009, p. 30 e.v. 
121 Zie over het monitoren van de verplichting van de Staat om kinderen te beschermen tegen het 
verhandelen van kinderen voor seksuele doeleinden: ECPAT International 2009. 
122 FRA 2009, p. 30 e.v. 
123 www.zdnet.be/news/126927/kinderen-begrijpen-privacy-op-internet-niet/. 
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Over de privacy van kinderen op internet is veel geschreven, maar er is weinig 
kwantitatief Nederlands onderzoek beschikbaar. Online safety indicators zijn in 
ontwikkeling, 124 een belangrijk voorbeeld hiervan is het document ‘Child Online 
Protection; Statistical Framework and Indicators 2010’ door de International 
Telecommunication Union125 De hierin genoemde indicatoren zijn grotendeels opgesteld 
vanuit het beschermingsperspectief (well-being indicators). Bijvoorbeeld: 
The number of times (in the past year) the child posted:  

- his/her real last name, phone number, school name or home address where 
anyone online could see it (like in a profile oronline journal);  

- his/her age or year of birth online where anyone online could see it;  
- a picture of him/herself on the Internet where anyone online could see it.. 

 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Het opnemen van deze ‘beschermings’indicator in een kinderrechtenmonitor zou dan ook 
geen rechtstreekse informatie opleveren over de (rechts)positie van het kind op internet of 
het aantal gesignaleerde schendingen van artikel 16 IVRK, maar het zou wel zicht 
kunnen geven op de omvang van de problematiek, waarna verder gedacht kan worden 
over de noodzaak  van het opnemen van een meer ‘rights based’ indicator.  
Het grote aantal Hyves-accounts onder kinderen zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn 
voor de Kinderombudsman om een vinger aan de pols te houden voor wat betreft het 
monitoren van de naleving van artikel 16 IVRK. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan 
vragen zoals: is jouw Hyves-profiel alleen zichtbaar voor vrienden? Accepteer je alleen 
vriendschaps-uitnodigingen van mensen op Hyves die je echt kent?    
 
 

                                                 
124www.intgovforum.org/cms/index.php/component/chronocontact/?chronoformname=WSProposals2009V
iew&wspid=288. Bij het ‘Internet Forum Governance’ is in 2009 een workshop georganiseerd met als titel: 
Child Online Safety Indicators: Measuring the Un-measurable? 
125 www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf.   
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Hoofdstuk 6 Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming 
 
 
IVRK artikelen 
Artikel 2,3,6, en 12 (algemene beginselen) 
Artikel 16 bescherming van de privacy 
Artikel 20 IVRK kinderen in alternatieve zorg 
Artikel 22 Minderjarige vluchtelingen 
Artikel 37 Foltering en vrijheidsberoving 
Artikel 40 Toepassing van het jeugdstrafrecht 
 
 
6.1 Toelichting op de artikelen 
 
Het IVRK kent een tweetal artikelen die voornamelijk zien op het jeugdstrafrecht: artikel 
37 en 40 IVRK. Artikel 37 ziet op vrijheidsneming in het algemeen, dus ook 
minderjarigen vreemdelingen in besloten opvang, alsmede jeugdigen in gesloten 
jeugdzorg vallen onder dit artikel. Daarnaast heeft artikel 20 betrekking op kinderen in 
alternatieve zorg; dit artikel is dus mede op gesloten jeugdzorg van toepassing. Volgens 
artikel 37 IVRK mag de vrijheidsbeneming van een minderjarige alleen als uiterst middel 
worden ingezet en voor een zo kort mogelijke duur. Artikel 40 geeft specifieke 
waarborgen voor kinderen die worden verdacht van een strafbaar feit. Dit domein focust 
voornamelijk op jongeren in geslotenheid: in de politiecel, in voorlopige hechtenis, in de 
beschermde opvang etc. Maar dit hoofdstuk zoomt ook in op andere thema’s binnen het 
jeugdstrafrecht en mogelijke kinderrechtenschendingen. zoals het onlangs voorgestelde 
adolescentenstrafrecht, stevige aanpak van criminele jeugdgroepen, 16- en 17 jarigen 
bestaffen volgens het volwassenenstrafrecht, DNA- opslag, en strafbaarstelling 
illegaliteit.  
 
 
6.2 Probleemschets 
 
6.2.1 Jeugdstrafrecht algemeen 
 
Het jeugdstrafrecht is een omvangrijk thema. Er zal in dit kader dan ook niet worden 
gepretendeerd de volledige Nederlandse situatie te schetsen, doch slechts de belangrijkste 
problematiek binnen het Nederlandse jeugdstrafrecht aan de orde te stellen. Bij het 
schrijven van dit hoofdstuk is reeds een voorselectie gemaakt in de te bespreken thema’s. 
Zo leent het thema ‘leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen zich voor een periodieke 
toets, maar hebben we het thema reeds bij de start niet opgenomen omdat andere thema’s 
als ernstiger en meer in het oog lopend aangemerkt konden worden (zie de criteria in 
§1.2.4).  
Met betrekking tot het Nederlandse jeugdstrafrecht wordt aandacht besteed aan de 
volgende thema’s waarbij sprake is van stringente of minder stringente 
kinderrechtenschendingen: het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel, de 
toepassing van de voorlopige hechtenis ten aanzien van minderjarigen, de mogelijkheid 
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16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten, de voorgestelde stevige 
aanpak van jeugdbendes, de voornemens tot invoering van een adolescentenstrafrecht 
voor de groep van 15 tot 23 jaar, DNA-afname en Justitiële documentatie.  
Desalniettemin zijn er ook positieve ontwikkelingen binnen het Nederlandse 
jeugdstrafrecht te noemen. Zo is de (ernstige) jeugdcriminaliteit gedaald, kregen alle 
justitiële jeugdinrichtingen een voldoende van de inspecties die toezicht houden op het 
beleid en de behandeling, is het recht van minderjarigen op een advocaat bij het 
politieverhoor vastgelegd in een nieuwe regeling van het OM en in een concept-
wetsvoorstel, is de Halt-afdoening vernieuwd en is er geïnvesteerd in alternatieven voor 
detentie en is tot slot de nazorg wettelijk verplicht gesteld voor minderjarigen die met een 
PIJ-maatregel te maken krijgen. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de 
rechtsbijstand bij het politieverhoor niet altijd gratis is, minderjarigen onder de 12 jaar 
kunnen geen aanspraak maken op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor (omdat zij niet 
strafrechtelijk vervolgd kunnen worden), en dat met de invoering van de verplichte 
nazorg de duur van de zwaarste vrijheidsbenemende sanctie wordt verlengd.126  
 
Verblijf in een politiecel  
Recent voerde Defence for Children een onderzoek uit naar het voorarrest van 
minderjarigen in politiecellen.127 Op basis van de onderzoeksgegevens concludeert 
Defence for Children dat Nederland tekortschiet in de naleving van de bepalingen in het 
IVRK ten aanzien van voorarrest van minderjarige verdachten in politiecellen en 
cellencomplexen. Met de rechten van minderjarigen wordt in de eerste fase van het 
strafproces onvoldoende rekening gehouden. Opvallende bevindingen zijn:  

- Nederland voert geen kindgericht beleid ten aanzien van minderjarigen in 
politiecellen;  

- Het opsporingsbelang weegt zwaarder dan het belang van het kind;  
- De inverzekeringstelling van minderjarigen is de afgelopen jaren toegenomen;  
- De registratie van gegevens over minderjarigen is de afgelopen jaren toegenomen;  
- De registratie van gegevens over minderjarigen in politiecellen is niet op orde;  
- De wettelijke maximale termijn van verblijf van minderjarigen in een politiecel is 

te lang; 
- Er zijn te weinig alternatieven voor opsluiting van minderjarigen in een politiecel 

beschikbaar; 
- De uitvoering van het recht op informatie en het recht op rechtsbijstand kan beter; 
- De kennis van politie en justitie is niet voldoende (professionals zijn niet getraind 

om met minderjarigen om te gaan;  
- Een verbod op de toepassing van dwang en geweld is niet wettelijk vastgelegd; 
- Het toezicht op de omstandigheden van minderjarigen in politiecellen schiet 

tekort. 
 
Voorlopige hechtenis 
Het Kinderrechtencomité heeft in 2009 haar zorgen geuit over het toenemende gebruik 
van voorlopige hechtenis ten aanzien van minderjarigen in Nederland.128 Om een 

                                                 
126 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 15. 
127 Berger & Van der Kroon 2011.  
128 Kinderrechtencomité 2009, par. 77. 
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indicatie te geven van de omvang van de populatie minderjarigen in voorlopige 
hechtenis: in 2010 zijn 1.885 jeugdigen ingesloten in een justitiële jeugdinrichting na een 
bevel tot voorlopige hechtenis, waarbij de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis 
45 dagen betrof.129 Dit is opvallend, gelet op de aanbeveling van het Kinderrechtencomité 
in General Comment 10 dat de voorlopige hechtenis van minderjarigen tot aan de zitting 
in eerste aanleg in beginsel niet langer mag duren dan dertig dagen.130 Daarnaast beveelt 
het Comité aan om de voorlopige hechtenis bij minderjarigen iedere twee weken te 
toetsen door een onafhankelijke rechter,131 terwijl het in Nederland sinds 2005 voor de 
raadkamer mogelijk is om in jeugdstrafzaken de gevangenhouding te bevelen voor 
negentig dagen ineens (voorheen kon dit voor slechts dertig dagen, hetgeen tweemaal met 
dertig dagen verlengd kon worden). Hierdoor kan het voorkomen dat de voorlopige 
hechtenis gedurende negentig dagen niet aan een rechtelijke toetsing onderhevig is. De 
RSJ beveelt aan om een tweewekelijkse toetsing van de voorlopige hechtenis van 
minderjarigen wettelijk in te voeren.132  
 
16- en 17-jarigen berecht volgens volwassenenstrafrecht 
Het Kinderrechtencomité haar zorgen uit over de het feit dat het in Nederland op grond 
van artikel 77 sub b Sr nog steeds mogelijk is om jongeren van 16 en 17 jaar te berechten 
volgens het volwassenenstrafrecht.133 Deze zorgen worden in het Jaarbericht 
Kinderrechten 2011 herhaald. Ook de RSJ beveelt aan dit voorbehoud op artikel 37 sub c 
IVRK op te heffen.134  
 
Adolescentenstrafrecht & Criminele jeugdgroepen 
Voorts worden in het Jaarbericht zorgen geuit over de tendens van toenemende repressie 
en de toenemende inzet van ‘korte termijn’ maatregelen in het Nederlandse 
jeugdstrafrecht onder het huidige kabinet-Rutte waarmee een pedagogisch karakter van 
het sanctiestelsel onder druk komt te staan. In de media wordt veel aandacht besteed aan 
de voornemens van het kabinet om een adolescentenstrafrecht in te voeren,135 waarmee 
onder meer de maximale duur van de jeugddetentie voor 16- tot 18-jarigen zal worden 
verdubbeld naar vier jaar en de PIJ-maatregel eenvoudiger kan overgaan in reguliere 
TBS. Ook de kritiek op deze voornemens, vanuit onder meer de RSJ, wordt uitvoerig 
belicht in de media. Dit voornemen van het kabinet wordt ook in het Jaarbericht als ‘extra 
zorgelijk’ bestempeld. Minderjarigen mogen niet in een repressiever regime komen door 
de invoering van speciale regels voor jongvolwassenen. Dit is strijdig met het IVRK. 136 
De RSJ doet dan ook de aanbeveling om het adolescentenstrafrecht in te voeren voor 
jongeren van 18 tot 24 jaar.  
De stevige aanpak van criminele jeugdgroepen is een ander speerpunt van het huidige 
kabinet. In de brief Actieprogramma criminele jeugdgroepen van 18 mei 2011 schrijft de 
Minister dat binnen 2 jaar alle 89 criminele jeugdgroepen moeten zijn aangepakt. De 

                                                 
129 Valstar & Afman 2011, p. 11 en 35. 
130 Kinderrechtencomité 2007, par.83. 
131 Ibidem. 
132 RSJ 2011, p. 45 
133 Kinderrechtencomité 2009, par. 10-11, 78(a)(b). 
134 RSJ, p. 35. 
135  Zie: Brief aan de Tweede Kamer, 25 juni 2011, ref. 5693722/11. 
136 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 17. 
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aanpak van de Top-600 in Amsterdam is exemplarisch: ‘de daders moeten van de straat 
en blijven permanent onder de aandacht van de betrokken instanties totdat zij een leven 
zonder criminaliteit leiden. Daarnaast is de aanpak gericht op de jongere broertjes om te 
voorkomen dat zij het slechte voorbeeld volgen. Binnen twee jaar moeten we van alle 
600 namen op de lijst weten wie ze zijn, wat ze doen en worden ze door alle betrokken 
instanties persoonsgericht aangepakt.’137  
 
De  opslag van DNA-materiaal  
In artikel 40 lid 2 (b)(vii) IVRK is, in aanvulling op artikel 16 IVRK (waarin het 
algemene recht op privacy is neergelegd), ook een op het jeugdstrafrecht toegesneden 
privacybepaling opgenomen die voorschrijft dat de privacy van de minderjarige in alle 
fasen van het jeugdstrafproces gewaarborgd dient te worden.  
Controversieel in dit kader is onder meer het opslaan van DNA-materiaal van verdachten 
in jeugdstrafzaken. Sinds 1 mei 2010 hebben officieren van justitie een ruimere 
bevoegdheid om DNA-materiaal af te nemen, waardoor een bevel tot DNA-afname niet 
slechts bij een veroordeling voor zware zeden- en geweldsdelicten gegeven kan worden, 
maar ook bij relatief lichte vergrijpen. Deze DNA-profielen zijn van jongeren die hun 
DNA moesten afstaan als gevolg van een in hun jeugd gepleegd vergrijp en kunnen maar 
liefst twintig tot dertig jaar in de DNA-databank worden opgeslagen en gebruikt worden 
in het kader van strafrechtelijk onderzoek.138 Een aantal wetenschappers heeft kritiek 
geuit op de onverkorte toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden op 
minderjarigen. Velen van hen menen dat de toepassing van de deze wet een schending 
van het IVRK en het EVRM oplevert, omdat geen rekening is gehouden met de 
bijzondere positie van de jeugdige in het jeugdstrafrecht.139 Er zijn recentelijk, naar 
aanleiding van kritiek van Defence for Children, Kamervragen gesteld over dit thema. 
Defence for Children pleit – kort gezegd – voor een aparte bepaling in de wet voor DNA-
afname bij minderjarigen.140 Staatsecretaris Teeven wijst dit van de hand op grond van 
een arrest van de Hoge Raad waarin is overwogen dat in het door de wetgever beoogde 
systeem van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden geen ruimte bestaat voor een 
generieke uitzondering voor minderjarigen. Daarbij heeft de Hoge Raad overwogen dat 
een generieke uitzondering voor minderjarigen ook niet aan het IVRK kan worden 
ontleend.141 De RSJ beveelt in dit verband aan om afname van DNA-materiaal van 
minderjarigen te beperken tot feiten waarvoor een taakstraf van 60 uur of meer is 
opgelegd. Voorts meent de RSJ dat de bewaartermijn van dit materiaal zou moeten 
worden aangepast en DNA-materiaal zou moeten worden vernietigd na het 23e jaar, met 

                                                 
137 www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester/persberichten/start-aanpak-top-600/. 
138 www.defenceforchildren.nl/p/21/2113/mo89-mc21. 
139 Bruning & Berger 2009. Met het oog op het resocialisatiestreven en het stigmatiserende effect is het 
volgens de auteurs de vraag of de Wet DNA-V wel verenigbaar is met artikel 40 IVRK; Zie voorts: Ingelse 
2008; Knoppers 2007; Moerman 2010.  
140  Kamerstukken II 2010-2011, vraagnr. 2011Z13155. 
141 HR 13 mei 2008, NJ 2008, 627. 
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uitzondering van materiaal dat is afgenomen van jongeren die een zeer ernstig 
geweldsdelict hebben gepleegd.142 
 
Gegevensuitwisseling en –opslag met behulp van databases  
Het opslaan van DNA-materiaal van minderjarigen past in de tendens van het 
toenemende aantal databases waarin de gegevens van kinderen worden opgeslagen en 
worden gedeeld tussen verschillende instanties. Deze problematiek speelt niet alleen in 
het kader van het jeugdstrafrecht, maar tevens in het kader van de jeugdbescherming en 
de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde Veiligheidshuizen, de 
Verwijsindex risicojongeren, het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen 
EKD) en het Signaleringssysteem ProKid 12- bij de politie.143 
Veiligheidshuizen zijn lokale of regionale samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte aanpak om de objectieve 
en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen, waarbij vrijwel doorlopend informatie-
uitwisseling plaats over zorg- en risicojongeren.144 Bruning en Oerlemans (2011) wijzen 
erop dat in dit kader veelal te gemakkelijk gegevens voor brede doelen tussen private en 
publieke instellingen worden uitgewisseld en dat dit het recht op de persoonlijke 
levenssfeer – de informationele privacy – van de betrokken minderjarigen bedreigt.145 
Hierbij is tevens het transparantiebeginsel, zoals neergelegd in artikel 34 Wbp, relevant, 
waaruit volgt dat de minderjarige op de hoogte moeten worden gesteld wanneer hij of zij 
in een casusoverleg in het Veiligheidshuis besproken wordt.   
Recentelijk is uit een rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB)146 
gebleken dat gegevens van kinderen onrechtmatig worden verwerkt in JCO-S, de 
database behorende bij het Justitieel Casusoverleg. Zo werden gegevens van kinderen 
onder de 12 jaar opgeslagen, terwijl deze kinderen niet in de strafrechtsketen thuishoren 
en er dus sprake was van bovenmatige gegevensopslag.  
 
Justitiële documentatie  
Het recht op privacy gaat ook over de vertrouwelijke omgang met justitiële documentatie 
van jeugdigen. De Beijing Rules schrijven voor dat justitiële documentatie van 
minderjarigen niet gebruikt mag worden in een nieuwe strafrechtelijke procedure bij 
dezelfde persoon die tijdens het plegen van het delict meerderjarig (geworden) is. Doek 
(2008) doet de aanbeveling om justitiële documentatie te verwijderen wanneer een 
persoon 18 jaar geworden is of drie jaar na de laatste veroordeling.147 Voldoet Nederland 
aan deze eis? De registratie van justitiecontacten van jongeren is in de wet148 geregeld, 
alsmede de invloed van deze registratie op de verstrekking van een Verklaring omtrent 

                                                 
142 RSJ 2011, p. 47. 
143 Zie over de Verwijsindex risicojongeren: Oerlemans & Bruning 2010. 
144 www.veiligheidshuis.nl. 
145 Bruning & Oerlemans 2011.  
146 www.cbpweb.nl/Pages/pb_20110330_veiligheidshuizen.aspx.  
147 Doek 2008, p. 240.  
148 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het bijbehorende Besluit justitiële gegevens.  
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het Gedrag (VOG). Boone e.a. wijzen op het nadeel voor jeugdige wetsovertreders dat 
ook antecedenten die dateren van voor het zestiende jaar in de justitiële documentatie 
worden opgenomen en ook bij de afweging omtrent het al dan niet afgeven van een VOG 
een rol kunnen spelen.149  
In 2010 zijn Kamervragen gesteld over de Halt-afdoening en justitiële documentatie. De 
Halt-afdoening maakt geen deel uit van justitiële registratie, maar wordt wel opgenomen 
in de politieregisters. Jongeren zouden moeite hebben met het vinden van een stage of 
baan vanwege deze registratie in de politieregisters. Louter een Halt-afdoening kan geen 
reden zijn om een VOG te weigeren, wel is toegezegd door het ministerie van Justitie dat 
gekeken zal worden naar een verkorting van de bewaartermijn in de politieregisters 
(terugkijktermijn was 7 jaar). Artikel 3 IVRK schrijft voor dat het belang van het kind de 
eerste overweging moet zijn bij alle maatregelen betreffende kinderen. Rond de VOG en 
de totstandkoming van de Wet DNA-V is geen expliciete afweging gemaakt tussen het 
belang van het kind en het belang van openbare veiligheid, de discussie zou heropend 
moeten worden, aldus Boone e.a.150  
 
6.2.2  Vreemdelingenrecht 
 
Kinderen in vreemdelingenbewaring 
Het Kinderrechtencomité van de VN geeft in 2009 aan bezorgd te zijn over het feit dat in 
Nederland onbegeleide kinderen en gezinnen met kinderen in detentie worden gehouden 
en dat kinderen blijven verdwijnen uit de opvangcentra.151 In 2009 zaten in Nederland 
300 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring; in 2010 waren 
dit er 220.152 Uit het onderzoek van Kromhout & Liefaard volgt dat 15% van de totale 
instroom van 170 amv’s in beschermde opvangcentra in 2008 en 2009 (dus 25 amv’s) is 
verdwenen: deze jongeren waren half februari 2010 bij geen enkele geregistreerde 
ketenpartner meer in beeld.153  
Minister Leers heeft op 10 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat 
alleenstaande illegale vreemdelingen onder de 18 jaar niet meer in detentie in een 
justitiële jeugdinrichting terecht zullen komen. In plaats daarvan komen zij onder 
voogdij154 en krijgen zij voorlopig huisvesting in speciale voorzieningen van het COA 
voor alleenstaande jongeren. Daar staan zij onder intensief toezicht. Later dit jaar wordt 
bekeken of er nog andere alternatieven voor vreemdelingenbewaring zijn. Alleen als 
uitzondering komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog in een 

                                                 
149 Boone e.a. 2011.  
150 Hierbij kan worden aangetekend dat dat CDA na een actie van de Ombudsman nu ook voorstander is 
van het verstrekken van een VOG aan jongeren die een licht delict pleegden, zie 
www.joop.nl/leven/detail/artikel/vara_ombudsman_overtuigt_kamer_van_clementie_voor_jongeren/.  
151 Kinderrechtencomité 2009. 
152 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 18. 
153 Kromhout & Liefaard 2010, p. 99-100. 
154 Stichting Nidos is belast met de voogdij van amv’s. Op 31 december 2010 stonden er 2624 minderjarige 
vreemdeling onder voogdij van Nidos. Zie: Nidos 2010,  p. 4;  www.nidos.nl.  
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jeugdinrichting, in het geval dat het COA niet direct plaats in de beschermde opvang 
beschikbaar heeft.155  
 
Strafbaarstelling illegaliteit 
In het kader van het vreemdelingenrecht met betrekking tot minderjarigen is voorts 
relevant dat het huidige kabinet voornemens is om illegaliteit strafbaar te stellen, 
waardoor minderjarige uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegale en of 
ongedocumenteerde kinderen als criminelen worden aangemerkt. 
 
6.2.3  Gesloten jeugdzorg 
Op 1 januari 2008 is de Wet op de Jeugdzorg gewijzigd waardoor een eind is gemaakt 
aan de zogenaamde ‘samenplaatsing’ van jongeren die op een civiele titel en jongeren die 
op strafrechtechtelijke titel van hun vrijheid zijn ontnomen. De minderjarigen die op 
civiele titel worden geplaatst, worden thans niet meer in een Justitiële Jeugdinrichting 
geplaatst maar in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. Op 1 januari 2011 
verbleven er 1300 minderjarigen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.  
Een belangrijke wijziging die met deze wetgeving werd ingevoerd is dat de verplichte 
koppeling met een OTS is losgelaten. Wanneer ouders of verzorgers met gezag 
instemmen met de plaatsing is het niet nodig om ook een ondertoezichtstelling uit te 
spreken. Bij totstandkoming van de wetgeving omtrent de gesloten jeugdzorg hebben 
vrijwel alle adviesinstanties negatief geadviseerd op dit punt. Juist bij een gesloten 
plaatsing zou het wenselijk zijn dat ook het gezin in dat geval hulp zou ontvangen van 
een gezinsvoogd. Daarnaast werd ook werd gewezen op de bemiddelende rol die de 
gezinsvoogd kan vervullen tussen ouders, de jeugdige en de accommodatie waar deze 
verblijft. 156 
Omdat een plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg een erg ingrijpende 
maatregel is, de jongere wordt immers beroofd van zijn of haar vrijheid, wordt door 
kinderrechters streng getoetst of aan de vereisten voor het  verlenen van een machtiging 
tot plaatsing in de gesloten jeugdzorg is voldaan. Zo worden strenge eisen gesteld aan de 
verklaring van de gedragswetenschapper en is de in de wet opgenomen mogelijkheid om 
een machtiging voor gesloten plaatsing te verlenen voor jongvolwassenen tussen de 18 en 
21 jaar, in de jurisprudentie vrijwel geheel aan banden gelegd.  
Wanneer jongeren het niet eens zijn met een door de kinderrechter genomen beslissing 
omtrent vrijheidsbeneming, kunnen zij in hoger beroep. Tot voor kort werd dit beroep 
echter niet ontvankelijk verklaard wanneer de oorspronkelijke machtiging reeds verlopen 
was. Het EHRM heeft onlangs bepaald dat dit in strijd is met artikel 5 lid 4 van het 
EVRM, dat een ieder het recht geeft om de rechtmatigheid van een vrijheidsbeneming te 
laten toetsten en op een snelle beslissing hieromtrent.157 De mogelijkheid om de 
rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming te laten toetsen ook nadat de oorspronkelijke 
machtiging reeds is verlopen, geeft jongeren de mogelijkheid om schadevergoeding te 
eisen wanneer achteraf blijkt dat de vrijheidsbeneming niet rechtmatig was. 

                                                 
155 Brief aan de Tweede Kamer, 10 maart 2011, ref. 5687612/11, te raadplegen op: 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/10/kamerbrief-beperking-
detentie-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen.html. 
156 Kamerstukken II 2005-2006, 30 644, nr. 3, p. 11. 
157 EHRM 7 juni 2011, appl.no. 277/05 (S.T.S. t. Nederland). 
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Interne rechtspositie minderjarige 
De rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdzorg wordt geregeld in artikel 29o tot 
en met 29y van de Wet op de Jeugdzorg en verder uitgewerkt in de huisregels van de 
verschillende accommodaties voor gesloten jeugdzorg en het individuele behandelplan 
van de jongere. Uit een inventarisatie van Defence for Children in 2010 blijkt echter dat 
nog niet alle instellingen huisregels hebben. De huisregels van instellingen die wel 
huisregels hebben bleken niet altijd volledig te zijn of lastig te begrijpen voor de 
jongeren.158 

Binnen de accommodaties voor gesloten jeugdzorg mogen (vrijheids)beperkende 
maatregelen worden opgelegd. Voor de toepassing van de beperkende maatregel is door 
de wetgever aansluiting gezocht bij het beginsel van verantwoorde zorg. Dit 
kwaliteitscriterium moet voor iedere jongere individueel worden uitgewerkt in een 
behandelplan waarin staat welke beperkende maatregelen kunnen worden opgelegd. In 
beginsel mogen alleen die beperkende maatregelen worden toegepast die zijn opgenomen 
in het individuele behandelplan van de jongere. 
Een van de vrijheidsbeperkende maatregelen die kan worden opgenomen in de wet op de 
jeugdzorg is het in afzondering plaatsen van de minderjarigen. Volgens internationale 
bepalingen is het in afzondering plaatsen van jongeren in alternative care 
mensonterend.159 
De inspectie jeugdzorg houdt toezicht op de accommodaties voor gesloten jeugdzorg. 
Nadat eerst is gekeken naar de interne rechtspositie van jongeren binnen de gesloten 
jeugdzorg, wordt nu gekeken naar het leefklimaat binnen de instelling. Nog niet alle 
instellingen scoren op dit punt voldoende.160 

 
Weglopers 
Het aantal jongeren dat wegloopt uit de gesloten jeugdzorg is hoog. In 2010 liepen er 786 
jongeren weg uit een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. In een toelichting geeft de 
Staatssecretaris van VWS Veldhuijzen – Van Zanten een aantal verklaringen voor de 
toename van het aantal weglopers, zo zouden deze beter worden geregistreerd. Ook wijst 
ze erop dat de veiligheidsmaatregelen in de accommodaties voor gesloten jeugdzorg 
minder streng zijn dan in de justitiële jeugdinrichtingen waardoor het gemakkelijker is 
voor jongeren om de instelling te verlaten. Van de 112 onderzochte gevallen, was het 107 
keer duidelijk waar de jongere was. 
 
 

                                                 
158 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 29. 
159 Human Rights Council 2009, p.14 en Havana Rules, par. 67. 
160 Voor de rapporten zie: www.inspectiejeugdzorg.nl/onderwerpen/Jeugdzorg_Plus/.  
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6.3  Aanzet tot indicatoren 
 
6.3.1. Jeugdstrafrecht 
 
Geselecteerde thema’s en kinderrechtenschendingen  
Bij het uitwerken van de thema’s binnen het jeugdstrafrecht is een nadere selectie 
vastgesteld die is terug te vinden in onderstaande tabel. Alhoewel de uitgewerkte thema’s 
allen een concrete schending van het kinderrechtenverdrag opleveren, zal de 
kinderombudsman ook hier keuzes moeten maken in de onderwerpen waar hij zich op wil 
richten; of hij kan deze onderwerpen per jaar uitbreiden in de kinderrechtenmonitor.  
 
Jongeren in geslotenheid 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 16, 20, 22, 37, 40 
Eerste 
prioriteit 

Voorlopige hechtenis van minderjarigen 

 Berechting 16- en 17jarigen volgens het volwassenenstrafrecht 
 Minderjarigen in vreemdelingenbewaring 
 Interne rechtspositie minderjarigen in gesloten jeugdzorg 
 Weglopers uit de gesloten jeugdzorg 
Tweede 
prioriteit 

Verblijf minderjarigen in politiecellen 

 Adolescentenstrafrecht en jeugdbendes 
 Strafbaarstelling illegaliteit 
Derde 
prioriteit 

DNA-afname minderjarigen 

 
Beschikbare cijfers en indicatoren jeugdstrafrecht algemeen  
In het Jaarbericht Kinderrechten 2011 is een zevental indicatoren opgenomen die 
betrekking hebben op kinderrechten binnen het jeugdstrafrecht.161 De Jeugdmonitor van 
het CBS biedt binnen het domein ‘Veiligheid en Justitie’ handzame indicatoren die 
bruikbaar zijn voor de te ontwikkelen kinderrechtenmonitor. Wel hanteert de 
Jeugdmonitor een andere leeftijdsgrens dan het IVRK.  
Bijvoorbeeld: In 2009 werden 43.394 rechtbankstrafzaken in eerste aanleg afgedaan 
door de rechter die betrekking hebben op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar.  
Verder kunnen uit het rapport ‘JJI in getal 2006-2010’ van DJI indicatoren gedestilleerd 
worden met betrekking tot de vrijheidsbeneming van jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen in Nederland.162 Voorts bevat het rapport ‘Beleidsdoorlichting 
jeugdsancties’ (2010) van het Ministerie van Justitie indicatoren en cijfers met betrekking 
tot de tenuitvoerlegging en de effectiviteit van jeugdsancties in Nederland.163 
Op internationaal niveau heeft de United Nations Office on Drugs and Crime, gevestigd 
in Wenen, een vijftiental toonaangevende ‘juvenile justice indicators’ ontwikkeld, 
waaronder tien kwantitatieve indicatoren en vijf beleidsindicatoren.164 Voorts hebben 

                                                 
161 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 14. 
162 Valstar & Afman 2011. 
163 Ministerie van Justitie 2010. 
164 United Nations Office on Drugs and Crime 2006. 
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Detrick e.a. een twaalftal indicatoren ontwikkeld met betrekking tot geweld tegen 
kinderen wier vrijheid is ontnomen.165 Voor wat betreft de toegang tot passend onderwijs 
voor minderjarigen in detentie kan worden verwezen naar de indicatoren ontwikkeld in 
het kader van het Right to Education Project.166 
Wel dient bij deze cijfers opgemerkt te worden dat het gaat om basiscijfers, het 
cijfermateriaal geeft niet altijd een indicatie van de mate waarin 
kinderrechtenschendingen plaatsvinden, (bijvoorbeeld: Het aantal kinderen dat de 
afgelopen twaalf maanden is gearresteerd per 100.000 kinderen) maar is wel nodig om 
een juiste analyse te kunnen maken. Andere indicatoren graven dieper zoals: Het 
percentage van de kinderen in detentie dat bezoek heeft gehad van hun ouders, voogd of 
volwassen familielid in de afgelopen drie maanden.167 
 
Verblijf in politiecel  
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Alhoewel het aantal gehoorde minderjarigen sterk is gedaald (van 59.750 naar 49.015 
tussen 2008 en 2010), is het aantal kinderen dat een nacht of langer op het politiebureau 
doorbrengt juist gestegen (van 8.261 in 2010 naar 9.136 in 2010).168 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Uit het rapport van Defence for Children blijkt dat cijfers over de duur van het verblijf 
van minderjarigen in een politiecel niet beschikbaar zijn en dat tevens cijfers over de 
leeftijd van minderjarigen die tijd op het politiebureau doorbrengen, ontbreken. De cijfers 
die wel door diverse ketenpartners worden gepubliceerd sluiten onvoldoende op elkaar 
aan. De Kinderrechtenombudsman zou zich ervoor kunnen inspannen om wel volledige 
cijfers te genereren in de kinderrechtenmonitor. Tevens bieden de toetsingscriteria: 
klachtbehandeling en toezicht169 aanknopingspunten om op beleidsniveau indicatoren 
vast te stellen en in de monitor op te nemen. Ook zijn er te weinig mogelijkheden voor 
buitengerechtelijke afdoening, is er geen landelijk dekkend aanbod voor diversion en 
alternatieven en is er geen wettelijke basis voor herstelrecht en bemiddeling. Voor al deze 
misstanden worden in hoofdstuk 15 van het rapport aanbevelingen gedaan. Het strekt tot 
aanbeveling om dit rapport te ‘scannen’ op aanbevelingen en te onderzoeken op welke 
wijze de kinderrechtenmonitor kan bijdragen aan de invulling ervan.  
 
Voorlopige hechtenis 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Indicatoren en cijfers uit het rapport van DJI170, het Jaarbericht Kinderrechten 2011 en de 
Jeugdmonitor verschaffen reeds een vrij helder beeld van de toepassing van de 

                                                 
165 Detrick e.a. 2008, p. 19-34. 
166 Right to Education Project 2010; zie: “Prisoners (A4.5)”. Het Right to Education Project is uitgebreid 
beschreven binnen het domein Onderwijs.  
167 Deze voorbeelden zijn afkomstig uit: United Nations Office on Drugs and Crime 2006, p. 10 en 17. 
168 Zie het bovengenoemde rapport van Berger & Van der Kroon 2011.  
169 Berger & Van der Kroon 2011, p. 105. Dit toetsingskader hebben de auteurs overigens ontleent aan: 
Kinderrechtencomité 1996.  
170 Valstar & Afman 2011. 
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voorlopige hechtenis ten aanzien van minderjarigen. Cijfers over het totaal aantal 
minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen, het percentage van minderjarigen in een 
justitiële jeugdinrichting dat in voorlopige hechtenis zit en het gemiddeld aantal dagen in 
voorlopige hechtenis zijn reeds beschikbaar (Jaarbericht Kinderrechten).  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
De veelvuldige toepassing van de voorlopige hechtenis ten aanzien van minderjarigen is 
bij uitstek een thema voor de kinderrechtenmonitor. De voorlopige hechtenis dient, gelet 
op het uitgangspunt dat vrijheidsbeneming van minderjarigen een ultimum remedium is 
en gelet op de onschuldpresumptie, terughoudend te worden toegepast.171 De 
Nederlandse praktijk lijkt, gelet op de veelvuldige toepassing, de gemiddelde duur van 45 
dagen en de weinig frequente gerechtelijke toetsing van de voorlopige hechtenis, niet in 
lijn te zijn met het IVRK.  
De cijfers die reeds beschikbaar zijn, zouden nader uitgekristalliseerd kunnen worden en 
meer toegespitst kunnen worden op het in kaart brengen van de aard en omvang op een 
kleiner niveau. Voor welke percentage voorlopig gehechten zijn naar alternatieven 
gezocht? Hoe zit het met de rechtsbijstand ten aanzien van deze groep kinderen? Waren 
de wettelijke voorwaarden (gevaar voor zichzelf of anderen) voor voorlopige hechtenis in 
het individuele geval van toepassing?  
 
16- en 17-jarigen berecht volgens volwassenenstrafrecht 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
Het Jaarbericht Kinderrechten verschaft – evenmin als het rapport Jeugdstrafproces: 
toekomstbestendig! - geen cijfers over de toepassing van artikel 77b Sr. Het WODC heeft 
ons desgevraagd cijfers verschaft: in 2009 en 2010 werden 66 respectievelijk 49 kinderen 
veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Het onderzoek van Weijers (2006) laat 
zien dat de toepassing van artikel 77 sub b Sr sterk is afgenomen sinds 1995 en dat 
toepassing vooral plaatsvindt bij zeer ernstige delicten (denk aan de garagemoord 
Amsterdam). Ook blijkt dat er minmaal wordt gemotiveerd door rechters waarom 
toepassing van het volwassenenstrafrecht gerechtvaardigd is en dat de sancties 
uiteindelijk doorgaans niet hoger uitvallen dan de strafmaxima in het 
jeugdsanctierecht.172  
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Ons inziens dient de kinderrechtenmonitor zich in elk geval te richten op de huidige 
wettelijke mogelijkheid om 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht te 
berechten en in inrichtingen voor volwassenen te detineren. Dit is in strijd met het 
IVRK 173 en het Kinderrechtencomité heeft Nederland herhaaldelijk aanbevolen deze 
mogelijkheid te schrappen. Dit thema speelt temeer gezien de voornemens van het 
kabinet om een adolescentenstrafrecht vanaf 15 jaar in te voeren. Het is ons inziens een 
taak van de Kinderombudsman om de door het IVRK voorgeschreven harde bovengrens 
van het jeugdstrafrecht van 18 jaar te verwezenlijken en te waken voor verdere verlaging 

                                                 
171 Zie ook Kinderrechtencomité 2007, par. 78-81. 
172 Weijers 2006.  
173 Kinderrechtencomité 2007, par. 38.  



 

Voorstudie kinderrechtenmonitor 
Universiteit Leiden 2011 

84 

van de bovengrens: minderjarigen mogen niet in een repressiever regime komen door de 
invoering van speciale regels voor jongvolwassenen 
Er kunnen nog wel een aantal indicatoren  worden ontwikkeld die specifiek zien op de 
toepassing van het volwassenenstrafrecht ten aanzien van minderjarigen. De volgende 
(aanvullende) indicatoren zijn in dit kader aanbevelenswaardig:  
Het aantal of percentage minderjarigen dat jaarlijks wordt berecht op grond van het 
volwassenenstrafrecht. 
Het onderzoek van Weijers174 gaat uitgebreider op de materie in dan de onderzoeken van 
het WODC. Om een goed en recent oordeel te kunnen vellen over nut en noodzaak van 
artikel 77 sub b moet de Kinderombudsman precies weten voor welke groep 
minderjarigen 77 sub b Sr gebruikt wordt, alsmede de duur van de opgelegde straf en 
welke redenen rechters aandragen om artikel 77sub b toe te passen. 
 
De door de VN ontwikkelde Juvenile Justice Indicators bevat een indicator die zich richt 
op het samenplaatsen van minderjarigen en volwassenen in dezelfde detentiecentra, die 
luidt: ‘Percentage van de kinderen in detentie die niet volledig zijn gescheiden van 
volwassen gedetineerden’. Ook op dit punt zou de Kinderrechtenmonitor zich kunnen 
richten: Het aantal of percentage minderjarigen dat jaarlijks in detentiecentra of andere 
strafrechtelijke inrichtingen bestemd voor volwassenen verblijft.175  
 
Adolescentenstrafrecht en criminele jeugdgroepen  
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht is nog niet gepresenteerd, beschikbare cijfers zijn 
er dus ook nog niet. Indicatoren ten aanzien van 16- en 17-jarigen die worden 
veroordeeld naar het volwassenenstrafrecht sluiten mogelijk nauw aan bij het monitoren 
van het adolescentenrecht.  
Naar criminele jeugdgroepen is veel onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Beke.176 
Hieruit blijkt dat het gaat om 1.341 hinderlijke jeugdgroepen, 327 overlastgevende 
jeugdgroepen en 92 criminele jeugdgroepen. Van deze criminele groepen zijn er 27 te 
kwalificeren als straatbende en 10 als jeugdbende. Zij hebben in het kader van de 
groepsaanpak een shortlistmethodiek177 ontwikkeld om jeugdgroepen in te delen in de 
categorieën hinderlijk overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Je zou kunnen zeggen 
dat deze categorieën gebaseerd zijn op criteria (indicatoren?) die tezamen bepalen welke 
status een jeugdgroep heeft. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Het adolescentenstrafrecht houdt – zoals nu voorgesteld – een verzwaring van het 
jeugdstrafrecht in dat mogelijk indruist tegen het pedagogische karakter van het 

                                                 
174 Weijers 2006.  
175 Deze indicator verschilt van bovengenoemde juvenile justice indicator doordat hiermee ook 
minderjarigen die op een gescheiden afdeling in een inrichting voor volwassen verblijven in beeld worden 
gebracht. Dit is van belang omdat, ondanks de scheiding van volwassen, de inrichting als zodanig (de 
faciliteiten en wellicht het regime) niet geschikt is voor de opvang van minderjarigen. 
176 Ferwerda & Van Ham 2010, p.34.  
177 Ferwerda 2009.  
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jeugdstrafrecht.178 In de komende jaren staat er veel op dit terrein te gebeuren en het 
strekt tot aanbeveling dat de Kinderombudsman dit thema nauwlettend in het oog houdt 
en te zijner tijd – mocht het wetsvoorstel aangenomen en ingevoerd worden – cijfers gaat 
verzamelen die niet alleen op hoofdlijnen maar op microniveau monitoren welke 
implicaties deze wetswijziging inhoudt en of de wetswijziging mogelijk schendingen van 
het IVRK oplevert.  
Artikel 40 lid 2 IVRK behelst o.a. de onschuldpresumptie en het is een belangrijke vraag 
of jongeren die vanwege ‘lidmaatschap’ van een jeugdgroep (uit voorzorg) worden 
opgenomen in een register (Top-600) geen verhoogd risico lopen op stigmatisering 
terwijl sommigen van deze jongeren uiteindelijk voor geen enkel strafbaar feit zijn 
veroordeeld. De aanpak lijkt eerder in de sfeer van repressie dan van preventie te liggen 
en dit druist in tegen de geest van artikel 40 IVRK. Met het oog op het risico van 
stigmatisering, strekt het tot aanbeveling om het onderwerp ‘criminele jeugdgroepen’ 
scherp in de gaten te houden op mogelijke kinderrechtenschendingen.  
 
DNA, Justitiële Documentatie 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Over thema’s zoals de opslag van DNA-materiaal, ander databases179 aan justitie 
gerelateerd en justitiële documentatie zijn vooralsnog weinig indicatoren ontwikkeld. Uit 
het Jaarverslag 2010 van de Nederlandse DNA-databank180 volgt dat op 31 december 
2010 in totaal 14.800 DNA-profielen geregistreerd stonden in de DNA-databank van 
jongeren. Dit zijn er 2.309 meer dan in 2009. Het totale percentage minderjarigen dat is 
opgenomen wijkt niet significant af van dat van 2009 (13,0% t.o.v. 12,9%).  
Ten aanzien van andere databases zoals ProKid, JCO-S en systemen van 
Veiligheidshuizen is minder bekend. Door het ruime doelbindingsprincipe dat is 
gehanteerd voor opname in JCO-S zou deze database wel eens heel veel persoonlijke 
gegevens kunnen bevatten (die mogelijk verouderd, onwaar of zwaar belastend kunnen 
zijn). Inmiddels wordt deze database gerepareerd door de verantwoordelijke partijen; 
politie, Raad voor de Kinderbescherming en OM.181 Ten aanzien van ProKid weten we 
alleen dat tussen 1 september 2010 en 1 december 2010 2.444 kinderen in ProKid zijn 
gemeld.182  
Hoeveel VOG’s worden nu afgewezen vanwege een strafrechtelijke veroordeling?  
In 2009 is er in 144 gevallen geweigerd een verklaring van geen bezwaar te verstrekken. 
In 15 gevallen werd de verklaring van geen bezwaar ingetrokken.183 Tevens blijkt dat op 
basis van uitsluitend een Haltstraf geen verklaring van geen bezwaar is geweigerd in de 
afgelopen jaren. Maar: ‘het is echter niet uit te sluiten dat een Haltstraf is meegenomen in 

                                                 
178 Zie ook Kinderrechtencomité 2007, par. 10. 
179 Deze databases kunnen op gespannen voet staan met het recht op privacy. Hierbij dient men evenwel 
voor ogen te houden dat dergelijke informatie-uitwisseling, onder meer vanuit het recht op alternatieve zorg 
en gezondheidzorg bezien, ook positieve kanten heeft, aangezien het de hulpverlening aanzienlijk kan 
versnellen en verbeteren. 
180 NFI 2011, p. 15.  
181 Brief van het College van PG van 15 juni 2011 over maatregelen omtrent de gegevensuitwisseling in het 
JCO.  
182 Abraham e.a. 2011. Het gaat hierbij overigens alleen om de risicocategorieën rood, oranje en geel.  
183 Dit blijkt uit cijfers genoemd in: Ministerie van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid 2010.  
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de besluitvorming indien er sprake is van een of meer verdenkingen en/of 
veroordelingen’184.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Uit dit vooronderzoek blijkt dat deze thema’s waarschijnlijk niet de meest in het oog 
lopende kinderrechtenschendingen bevatten. Maar vanwege de razendsnelle 
ontwikkelingen op dit terrein en de risico’s die – mede vanwege de schier oneindige 
technische mogelijkheden, het veiligheidsdenken en het opstellen van risicoprofielen – 
groot zijn, zijn het wel onderwerpen om in de gaten te houden en mogelijk voorzichtig 
aan te stippen in een kinderrechtenmonitor.  
Wanneer er een keuze gemaakt moet worden tussen een focus op DNA-opslag of 
Justitiële documentatie, wordt aanbevolen om het laatste thema te kiezen vanwege de 
grote gevolgen voor een latere carrière en toekomstperspectief. Hoewel het aantal 
afwijzingen van een VOG laag is (zeker bij jeugdigen; 0,8%)185, weten we niet in elke 
mate jongeren en volwassenen zich laten weerhouden van het aanvragen van een VOG 
als ze antecedenten hebben. In de monitor kan gevraagd worden of deze overweging 
inderdaad een rol heeft gespeeld. Voor wat betreft de nasleep van een Halt-afdoening zou 
de monitor het volgende kunnen vragen: ‘Als gevolg van een Halt-afdoening en de 
bijbehorende registratie in de politieregisters heb ik moeite met het vinden van een stage 
of baan’.  
Privacy is bij uitstek een onderwerp dat past binnen een kinderrechtenmonitor in een 
ontwikkeld westers land als Nederland en dit zal vanwege de grote technologische 
ontwikkelingen en de toenemende veiligheidscultuur en risicosamenleving alleen maar in 
belang toenemen.   
 
6.3.2 Vreemdelingenrecht 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
DJI verschaft cijfers en indicatoren omtrent vreemdelingenbewaring, waarbij tevens 
aandacht wordt besteed aan amv’s.186 DJI presenteert indicatoren en cijfers met 
betrekking tot minderjarige vreemdelingen in justitiële jeugdinrichtingen.187 Daarnaast 
zijn uiteraard ook algemene indicatoren met betrekking tot minderjarigen die van hun 
vrijheid zijn ontnomen van toepassing op deze groep. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Liefaard beargumenteert dat plaatsing in de beschermde opvang een vorm van 
vrijheidsbeneming is.188 Dit brengt met zich mee dat aan de eisen van artikel 37 IVRK 
voldaan moet worden. Ingevolgde artikel 37 sub b dient de beschermde opvang als uiterst 
middel te worden toegepast voor een zo kort mogelijke duur. Dit vereist volgens Liefaard 
voldoende, adequate alternatieven voor de beschermde opvang alsmede een wettelijke 

                                                 
184 Ibidem, p. 4.  
185 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011.  
186 Van Schijndel & Van Gemmert 2011. 
187 Valstar & Afman 2011. 
188 Liefaard  2010.  
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grondslag die ‘blijk geeft van de notie om deze vergaande vorm van opvang te beperken 
tot alleen die situaties waarin geen minder vergaande alternatieven voor handen zijn of 
waarin van deze alternatieven niet kan worden verwacht dat zij het hoofd bieden aan de 
specifieke problematiek van deze doelgroep’. Voor wat betreft het monitoren van een 
wettelijke grondslag die zich voldoende verhoudt met artikel 37 sub b IVRK, zal in de 
kinderrechtenmonitor een beleidsindicator opgenomen kunnen worden. Professionals met 
kennis van het veld zouden bevraagd kunnen worden over het bestaand van voldoende, 
adequate alternatieven voor beschermde opvang voor amv’s.  
 
6.3.3  Gesloten jeugdzorg 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het Jaarbericht Kinderrechten geeft cijfers met betrekking tot het aantal minderjarigen 
dat in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is geplaatst. Voorts houdt de inspectie 
jeugdzorg bij hoeveel jongeren weglopen uit een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. 
In 2009 en 2010 is in alle accommodaties voor gesloten jeugdzorg onderzoek gedaan 
naar de interne rechtspositie van de jongeren.  
Er zijn weinig tot geen indicatoren die zich specifiek richten op jongeren in de gesloten 
jeugdzorg. Wel kan worden gekeken naar indicatoren die betrekking hebben op 
vrijheidsbeneming in het algemeen. Zo worden in het rapport Violence against children 
in conflict with the law een aantal indicatoren gegeven die relevant zijn voor alle kinderen 
die van hun vrijheid zijn benomen. Een voorbeeld is het percentage kinderen dat wordt 
bezocht door, of zelf op bezoek is geweest bij familieleden in de afgelopen drie maanden. 
Een andere indicator richt zich op het aantal kinderen dat nazorg ontvangt nadat zij weer 
in vrijheid zijn gesteld. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Artikel 20 van het IVRK richt zich specifiek op kinderen die blijvend of tijdelijk niet bij 
hun ouders kunnen wonen. Zij hebben recht op bijzondere bescherming en bijstand van 
staatswege. Lid 3 van het artikel geeft een aantal specifieke aandachtspunten voor 
kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Er wordt gewezen op de 
wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding en er moet rekening gehouden worden 
met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar 
achtergrond wat betreft de taal. 
Voor kinderen in de gesloten jeugdzorg is daarnaast nog artikel 37 IVRK van belang, dat 
ziet op vrijheidsberoving. Ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd heeft er 
volgens dit artikel recht op om met menselijkheid en eerbied voor de waardigheid van het 
kind te worden behandeld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de behoeften 
van een jeugdige van zijn of haar leeftijd. Sub b van artikel 37 bepaalt dat 
vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel en voor de korts mogelijke passende duur 
mag worden toegepast. Ook hebben alle jongeren in de gesloten jeugdzorg er ingevolge 
sub c van artikel 37 recht op dat zij contact met hun familie kunnen onderhouden. 
Sub d van artikel 37 ziet op de externe rechtspositie van minderjarigen in de gesloten 
jeugdzorg. Jongeren voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg wordt verzocht hebben 
recht op juridische en andere passende bijstand. Ook moeten zij de rechtmatigheid van 
hun vrijheidsberoving aan kunnen vechten. Wanneer zij in beroep gaan tegen een 
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beslissing omtrent de vrijheidsberoving moet er zo spoedig mogelijk een beslissing 
volgen.  
 
Uit de probleemschets komen zorgen naar voren met betrekking tot de interne 
rechtspositie van de jongeren in de gesloten jeugdzorg. Zo zijn er grote verschillen in de 
inhoud en omvang van de huisregels van de verschillende instellingen. In deze huisregels 
moet een regeling zijn opgenomen omtrent de bezoektijden (art 29n lid 3 Wjz). Om te 
kijken of wordt voldaan aan artikel 37 sub c IVRK is het belangrijk om te kijken in 
hoeverre jongeren daadwerkelijk contact kunnen onderhouden met hun familie. Daarbij is 
het niet alleen van belang dat een er in de huisregels een regeling is opgenomen met 
betrekking tot de bezoektijden, maar ook dat de bezoektijden aansluiten bij de 
mogelijkheden van de ouders. Zo zal een bezoekregeling die alleen bezoek toestaat 
tijdens kantooruren, voor werkende ouders problemen op kunnen leveren. Om te kijken 
of het recht op om contact te onderhouden met familie effectief goed wordt nageleefd zou 
is het van belang om met de jongeren zelf te spreken.  
Een tweede zorg die uit de probleemschets naar voren komt heeft betrekking op de 
toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Uit artikel 37 sub c volgt dat jongeren 
in de gesloten jeugdzorg altijd met om met menselijkheid en eerbied voor de waardigheid 
van de persoon van de jongere moeten worden behandeld. Een van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen die kan worden opgelegd is het in afzondering plaatsen 
van de minderjarige. Zowel de Guidelines on Alternative Care, als de Havanna Rules 
noemen deze maatregel mensonterend. Er kunnen derhalve kinderrechtelijke vraagtekens 
worden gezet bij de toepassing van deze maatregel. Voor een kinderrechtenmonitor zou 
gekeken kunnen worden naar het aantal keer dat deze maatregel wordt toegepast. 
Daarnaast kunnen ook andere vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 
visitatie, als mensonterend worden ervaren door de jongeren. Om deze toepassing te 
toetsen aan het IVRK zou gesproken moeten worden met de minderjarigen in de gesloten 
jeugdzorg zelf. Hierbij kunnen vragen aan bod komen als het aantal keer dat 
vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd en de mate waarin jongeren op de 
hoogte waren van de reden voor toepassing van de maatregel. Ook kan gekeken worden 
naar de uitvoering van de maatregel. Zo is het voor de toepassing van de maatregel 
‘vastpakken en vasthouden’ van belang dat deze wordt uitgevoerd door een medewerker 
die hiervoor geschoold is, zodat geen onnodig letsel wordt toegebracht. Tevens zou in de 
kinderrechtenmonitor aan de jongeren gevraagd kunnen worden of een gesprek heeft 
plaatsgevonden alvorens crisismaatregelen zijn toegepast.  
Een derde probleem dat naar voren kwam uit de probleemschets heeft betrekking op het 
aantal weglopers uit een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.  Jongeren in de gesloten 
jeugdzorg zijn in een accommodatie geplaatst vanwege ernstige opgroei- of 
opvoedingsproblemen die hun ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. 
Wanneer het als gevolg van deze problemen in hun eigen belang noodzakelijk is dat zij 
van hun vrijheid worden benomen, kan het tot gevaarlijke situaties leiden wanneer 
jongeren weglopen uit de accommodatie. Zo bestaat bijvoorbeeld het gevaar dat meisjes 
die vanwege Loverboy-problematiek in de accommodatie verblijven, opnieuw  onder 
invloed van een loverboy komen. Dat is niet alleen in strijd met het recht op bijzondere 
bescherming uit artikel 20 IVRK, maar ook met algemene beginselen uit het IVRK zoals 
het recht op ontwikkeling en het belang van het kind. Desalniettemin moet er een aantal 
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kanttekeningen worden geplaatst bij dit onderwerp. Ten eerste onderscheidt de gesloten 
jeugdzorg zich nu juist van de justitiële jeugdinrichtingen doordat zij een minder 
vrijheidsbenemend karakter hebben. Zo hebben de meeste accommodaties voor gesloten 
jeugdzorg geen tralies voor de ramen en ontbreken ook vaak de hoge hekken om het 
terrein. Ook wordt erop gewezen dat weglopen en het op zoek gaan naar grenzen 
onderdeel is van de ontwikkeling van de jongeren. De meeste jongeren keerden dan ook 
al snel weer terug naar de instelling. Het aantal jongeren dat wegloopt uit een 
accommodatie zegt dan ook niet zoveel over de naleving van kinderrechten. Wel kan het 
interessant zijn om te kijken naar de jongeren die niet terugkeren naar de instelling en 
jongeren bij wie zich een incident voor doet tijdens de afwezigheid uit de instelling. 
Naast het aantal jongeren dat dit betreft kan ook worden gekeken naar de maatregelen die 
zijn genomen om te voorkomen dat zij weglopen en snelheid waarmee op de vermissing 
is gereageerd. 
Tenslotte, artikel 37 sub b IVRK is ook van toepassing op gesloten jeugdzorg: is er in het 
individuele geval sprake van vrijheidsbeneming van de kortst mogelijke duur en stroomt 
een jongere tijdig door naar een besloten of open setting? Gesloten jeugdzorg wordt 
opgelegd in geval van ernstige opgroei- op opvoedingsproblemen, vrijheidsbeneming 
moet dan ook significant méér opleveren dan thuis blijven want het is het ultimum 
remedium van jeugdzorg. Het is dus van belang dat de gesloten setting maximaal ingezet 
wordt om een passende behandeling te bevorderen. Uitgezocht kan worden of er niet veel 
te lang met een passende behandeling wordt gewacht. Ook is het van belang goed te 
weten hoe een behandeltraject eruit ziet: rechtvaardigt de kwaliteit van gesloten 
jeugdzorg een verblijf in een gesloten (of besloten) setting?  
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Hoofdstuk 7 Passende levensstandaard 
 
 
IVRK artikelen 
Algemene beginselen (art. 2, 3, 6 en 12) 
23 (gehandicapte kinderen) 
24 (gezondheidszorg) 
31 (Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten) 
26 (Sociale zekerheid) 
27 (Passende levensstandaard) 
 
 
7.1 Toelichting op de artikelen 
 
Het recht op een passende levensstandaard zoals vastgelegd in artikel 27 van het IVRK is 
nauw verbonden aan een groot aantal andere artikelen in het verdrag. Met name het recht 
op overleven en ontwikkelen, zoals dat is vastgelegd in artikel 6, staat in direct verband 
met artikel 27. Onder een passende levensstandaard wordt in de eerste plaats gedoeld op 
de eerste levensbehoeften, zoals een dak boven het hoofd en gezonde voeding. Ook het 
recht op gezondheid en gezondheidszorg, zoals dat is vastgelegd in artikel 24 IVRK, valt 
hieronder. Artikel 24 is een breed en veelomvattend artikel. Het gaat niet alleen over de 
behandeling en bestrijding van ziekte, maar ook over de voorzieningen die nodig zijn om 
te kunnen leven en overleven. Omdat kinderen met een lichamelijke of geestelijke 
handicap extra zorg en voorzieningen nodig hebben, is voor deze kinderen een apart 
artikel opgenomen in het IVRK. Artikel 23 IVRK beschrijft dat elk lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt kind recht heeft op aangepaste zorg, onderwijs en training 
waardoor het in staat is een bevredigend, volwaardig en behoorlijk leven te leiden. 
Met ‘passende levensstandaard’ wordt echter niet alleen gedoeld op zaken als voldoende 
gezonde voeding en een dak boven je hoofd. Uit de zinsnede ‘die toereikend is voor de 
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind’ valt af 
te leiden dat het recht op een passende levensstandaard ook betrekking heeft op zaken als 
culturele ontwikkeling, toegang tot sport en spel en het recht op vrijheid van religie.189 
Het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten is vastgelegd in artikel 31 
IVRK. Daarnaast is ook het recht op sociale zekerheid relevant voor dit thema. In artikel 
26 van het IVRK wordt kinderen het recht toegekend om ‘de voordelen te genieten van 
sociale zekerheid’. Kinderen behoeven dus niet zelf aanspraak te maken op sociale 
zekerheid, maar hun ouders moeten wel de mogelijkheid krijgen om steun van de 
overheid te krijgen als zij zelf onvoldoende middelen hebben. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Meuwese, Blaak & Kaandorp 2005, p. 227. 
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7.2 Probleemschets 
 
7.2.1 Gezondheidszorg 
 
Toegang tot de gezondheidszorg 
In de Concluding Observations uit 2009 uit het Kinderrechtencomité zijn zorgen over de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kinderen van migranten die niet 
beschikken over een verblijfsvergunning. Het Kinderrechtencomité beveelt aan passende 
maatregelen te nemen om kinderen op Nederlands grondgebied toegang tot 
basisgezondheidszorg te waarborgen.190 Hiertoe moet onder meer het voorbehoud ten 
aanzien van artikel 22 (vluchtelingenkinderen) op worden geheven en worden gegarandeerd 
dat alle vluchtelingenkinderen en kinderen zonder verblijfsvergunning toegang hebben tot 
adequate gezondheidszorg. 
Bij de vluchtelingenorganisaties wordt door 20.000 tot 30.000 illegale kinderen, 
regelmatig zorgweigering gerapporteerd. Het exacte aantal illegale kinderen van wie 
zorgweigering wordt gerapporteerd is echter niet bekend.191 Daarnaast worden er jaarlijks 
naar schatting 2000 baby’s van ongedocumenteerde moeders geboren. 
In Nederland is toegang tot de gezondheidszorg sinds de invoering van de Koppelingswet 
op 1 juli 1998 niet meer vanzelfsprekend voor kinderen zonder verblijfsstatus in 
Nederland. Sinds de invoering van de Koppelingswet kunnen vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning zich niet meer verzekeren tegen ziektekosten. Via een speciaal fonds, 
het Koppelingsfonds, is het alleen mogelijk ‘medisch noodzakelijke zorg’ gefinancierd te 
krijgen. Hieronder vallen onder andere zwangerschapszorg en preventieve 
gezondheidszorg voor kinderen. In de praktijk blijkt echter nogal eens dat er zowel bij 
ouders en kinderen als bij zorgverleners onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden 
tot financiering en komt het voor dat kinderen zonder verblijfsstatus gezondheidszorg 
wordt geweigerd. Ook zijn verwijzingen niet altijd duidelijk en vergeten artsen soms een 
verwijsbrief mee te geven, welke echter noodzakelijk is om toegang te krijgen tot alle 
benodigde vormen van zorg. Een ander financieel knelpunt is dat de ouders vaak 
onvoldoende geld hebben om langdurig de medicatie of specialistische zorg voor hun 
chronisch zieke (illegale) kind te betalen, waardoor deze kinderen niet de zorg krijgen die 
zij nodig hebben.192 Verder speelt bij mensen zonder rechtmatig verblijf de angst voor 
politie en justitie vaak een rol wanneer zij een beroep doen op gezondheidszorg. Dit kan 
resulteren in het lang uitstellen van een ziekenhuisbezoek, hetgeen een (groot) 
gezondheidsrisico kan opleveren voor het kind. Volgens professionals is het van belang 
dat mensen die geen rechtmatige verblijfstitel hebben beter op de hoogte zijn van hun 
rechten, maar ook van hun plichten (zoals de betalingsplicht).193 Regionale steunpunten 
zijn hierbij van grote waarde. 
Uit een recent rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is gebleken dat er een 
goede vooruitgang is geboekt in de toegankelijkheid van huisartsenzorg en publieke 

                                                 
190 Kinderrechtencomité 2009, par. 51-52. Ook Buitendijk - bijzonder hoogleraar Integrale preventieve 
gezondheidszorg voor kinderen - stelt in haar oratie dat op dit vlak nog de nodige winst te boeken is; 
Buitendijk 2009. 
191 Kromhout, Wubs, Beenakkers 2008.  
192  Braat 2004, p. 44-45 en 148. 
193  Pharos 2010, p. 30-39. 
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gezondheidszorg voor asielzoekers in het algemeen.194 Voor wat betreft de GGD’en en de 
jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 is daarin echter ook gebleken dat het bereik 
van asielzoekerskinderen nog onvoldoende in beeld is (minder dan 95%), doordat een 
actueel en volledig overzicht van de populatie van asielzoekerskinderen ontbreekt.195 Ook 
is gebleken dat de beschikbaarheid van het JGZ-dossier van asielzoekerskinderen bij het 
eerstvolgende contact in een nieuwe woonplaats vaak onvoldoende is.196 Aangezien 
asielzoekerskinderen als risicokinderen worden gekwalificeerd en vaak regelmatig 
verhuizen, is hiervoor meer aandacht nodig. 
Een nieuw probleem betreffende de toegang van allochtone kinderen, waaronder 
kinderen zonder rechtmatig verblijf, betreft de aankondiging van Minister Schippers van 
VWS dat de vergoeding voor tolken in de zorg vanaf januari 2012 afgeschaft zal worden. 
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moeten 
hulpverleners communiceren in een voor de cliënt begrijpelijke taal en indien nodig moet 
hiervoor een tolk worden ingeschakeld. Het afschaffen van de vergoeding hiervoor zal 
met name voor de geïdentificeerde groepen kinderen de toegang tot gezondheidszorg 
bemoeilijken. Ook zal het problemen opleveren bij het stellen van een goede medische 
diagnose. 
 
Welvaartsziekten 
Welvaartsziekten zijn lichamelijke of psychische aandoeningen die overwegend 
voorkomen in welvaartslanden. Bekende en in Nederland veel voorkomende 
welvaartsziekten zijn onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht, maar ook 
psychische aandoeningen zoals depressie of eetstoornissen.197 Ongezonde leefgewoonten, 
zoals roken, overmatig alcoholgebruik, inactiviteit en ongezonde voeding dragen bij aan 
het ontstaan van deze ziekten.198 Onder kinderen in Nederland komen vooral 
overgewicht199, problemen met de geestelijke gezondheid200 en alcohol- en 
middelengebruik201 veel voor.202 
In Nederland blijft het aantal kinderen met overgewicht sinds 1980 toenemen.203 
Overgewicht van kinderen komt vooral voor in de vier grote steden en bij kinderen van 
Turkse en Marokkaanse afkomst.204 Van de allochtone jongens heeft 25% overgewicht en 
van de allochtone meisjes 29%. Bij autochtone jongens en meisjes is dit respectievelijk 
13 en 15%. Kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico op 

                                                 
194  Inspectie voor de Gezondheidszorg 2011. 
195 Inspectie voor de Gezondheidszorg 2011, p. 19. 
196 Ibidem, p. 19-20. 
197 Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2011. 
198 Zie o.a. http://jeugdmonitor.cbs.nl; www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekten/; diverse dossiers 
op www.nji.nl/eCache/DEF/1/03/054.html.   
199 TNO 2010.  
200 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/psychische-
stoornissen/depressie/prevalentie-en-incidentie-naar-leeftijd-en-geslacht/; Knoeff-Gijzen & Kienhuis-
Heerink 2009, p. 2-9.  
201 Van Dorsselaer e.a. 2010, p. 93 e.v.; http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-
NL/menu/indicatoren/gezondheid/default.htm.  
202 Zie over de (positieve en negatieve) gevolgen van de toenemende welvaart voor het welzijn van 
kinderen in Nederland: Vollebergh 2010. 
203 TNO 2010. 
204 Ibidem. 
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gezondheidsklachten, vooral op diabetes. In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 
van Minister van VWS Schippers is vastgelegd dat het stimuleren van een gezonde 
leefstijl van jongeren, onder meer door meer te bewegen, één van de hoofdprioriteiten 
van het huidige kabinet is.205 
 
Het Kinderrechtencomité heeft haar zorgen geuit over de lange wachtlijsten van kinderen 
voor geestelijke gezondheidszorg.206 Uit een studie van het Trimbos instituut blijkt dat de 
jongeren over het algemeen genomen gelukkig zijn in Nederland. Zij ondervinden wel 
psychische of emotionele problemen maar er zijn geen opvallende trends te zien in de 
periode 2005-2009.207 Uit onderzoek van Knoeff-Gijzen & Kienhuis-Heerink naar 
kindersterfte in Nederland blijkt echter wel dat suïcide een belangrijke doodsoorzaak is 
vanaf de leeftijd van 15 jaar.208 Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna een kwart van de 
doodsoorzaken in de leeftijdscategorie 15-30 jaar suïcide is.209 

Voor wat betreft roken, alcohol- en middelengebruik onder jongeren blijkt uit de 
Landelijke Jeugdmonitor 2010210 en uit het HBSC-onderzoek dat roken en 
cannabisgebruik onder jongeren is afgenomen. De meeste kinderen beginnen met roken 
tussen de 12-14 jaar. Vanaf 15 jaar heeft meer dan de helft van de kinderen wel eens 
gerookt. Ook bij het gebruik van cannabis en alcohol is een dalende trend waargenomen 
van 84% die alcohol gebruikte in 2003 naar 66 % in 2009. Van de jongeren tot 16 jaar 
heeft het merendeel wel eens alcohol gedronken. Belangrijk is de constatering dat de 
hoeveelheid alcoholgebruik onder jongeren die alcohol consumeren erg hoog is en dat 
50% van de jongeren die ooit heeft geblowd zich tot een regelmatige gebruiker 
ontwikkelt.211 
 
Kinder- en zuigelingensterfte 
Uit het Euro-Peristat Project blijkt dat Nederland een hoog babysterftecijfer kent in 
vergelijking tot andere Europese landen.212 Hoewel de perinatale sterfte en de 
zuigelingensterfte van baby’s geboren na een zwangerschap van minimaal 28 weken in 
Nederland aanmerkelijk gedaald is in de laatste 50 jaar, is deze in vergelijking met andere 
West-Europese landen toch nog hoog. Desalniettemin wordt dit genuanceerd door het feit 
dat Nederland een zeer goede registratie kent, waardoor het cijfer hoger kan uitvallen dan 
in landen waar minder goed geregistreerd wordt.213 
Het kindersterftecijfer blijkt relatief laag.214 Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 18% van 
de kinderen die n de in de periode 1996-2007 is overleden, is overleden aan een niet-
natuurlijke doodsoorzaak. In de statistieken wordt onderscheid gemaakt tussen 
                                                 
205 Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2011.  
206 Kinderrechtencomité 2009, par. 51 en 52.  
207 Van Dorsselaer e.a. 2010, p.93 e.v.; http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-
NL/menu/indicatoren/gezondheid/default.htm 
208 Knoeff-Gijzen & Kienhuis-Heerink 2009, p. 2-9.  
209 www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3456-
wm.htm; http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7022GZA&D1=0,5-
11&D2=0&D3=a&D4=50,55-l&HD=110817-1512&HDR=G1,G2&STB=T,G3 
210 CBS 2010. 
211 Van Dorsselaer e.a. 2010. 
212 Euro-Peristat Project 2008.  
213 Trouw, ‘Hoge babysterfte in Nederland is een mythe’, 30 september 2011. 
214 World Health Organization 2009.  
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vervoersongevallen, overige ongevallen, zelfmoord en overige niet-natuurlijke 
doodsoorzaken.215 De gegevens zouden verder uitgesplitst moeten worden naar sociaal-
economische en culturele achtergrond, omdat hierin grote verschillen lijken te bestaan die 
niet zichtbaar worden in de algemene sterftecijfers van kinderen en zuigelingen. De 
noodzaak van gedisaggregeerde informatieverzameling is eveneens één van de 
terugkerende aanbevelingen van het Kinderrechtencomité. 
Een eerdere daling van het aantal zuigelingensterftes stagneert in de afgelopen jaren. Dit 
wordt ondermeer verklaard door het hoge aantal geboortes bij niet-westerse allochtone 
moeders. Deze moeders hebben blijken minder gemakkelijk toegang te hebben tot 
verloskundige zorg en door taalproblemen kan de bevalling moeilijker verlopen. Andere 
verklaringen voor de stagnatie van het aantal zuigelingensterftes zijn de steeds hogere 
leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen en de toename van het aantal 
meerlingengeboorten als gevolg van fertiliteitsbehandelingen. Het onderzoek concludeert 
dat zowel de preventie, de prenatale diagnostiek en de jeugdgezondheidszorg kunnen 
bijdragen aan het verder terugdringen van vermijdbare sterfte zoals wiegendood, 
vervoersongevallen, overige ongevallen en suïcide. Daarnaast is meer aandacht nodig 
voor de achtergrond van een sterfgeval bij een kind en de oorzaken om eventuele 
gevallen van kindermishandeling op te kunnen sporen.216 
 
Het Kinderrechtencomité heeft in de recente landenrapportage haar zorgen geuit over het 
hoge aantal abortussen van foetussen met ernstige afwijkingen.217 In de volgende 
rapportage is daarom meer informatie gevraagd over de (controle op de) implementatie 
van de wet- en regelgeving met betrekking tot het beëindigen van zwangerschappen en 
het plegen van euthanasie bij baby’s met ernstige afwijkingen. 
Het Kinderrechtencomité wijst verder op het lage aantal zuigelingen dat uitsluitend 
gevoed wordt met borstvoeding en beveelt daarom aan om de International Code of 
Marketing of Breastmilk Substitutes te volgen.218 Het Comité moedigt de Nederlandse 
regering verder aan om campagnes ter stimulering van borstvoeding op te zetten en ook 
advies te geven aan met HIV/AIDS besmette moeders over de risico’s van besmetting met 
HIV/AIDS via borstvoeding. 
 
7.2.2 Het gehandicapte kind 
 
Dankzij verbeterde preventie worden minder baby’s met een lichamelijke beperking 
geboren. De kinderen die wel worden geboren met een beperking blijven langer leven 
door verbeterde zorg. Spasticiteit is de meest voorkomende aandoening waar kinderen 
mee geboren worden (2,5 nieuwe gevallen per 1000 geboortes). Het aantal verstandelijk 
gehandicapten tot 20 jaar wordt in onderzoek van het SCP op 40.000 geschat.219 
Daarnaast zijn er nog kinderen met een niet-aangeboren handicap, zoals een dwarslaesie 
of hersenletsel en kinderen met een meervoudige handicap (cognitief en lichamelijk). 
Een exact beeld van het aantal kinderen met een handicap is moeilijk te schetsen 

                                                 
215 Knoeff-Gijzen & Kienhuis-Heerink 2009, p. 5-7. 
216 Ibidem, p.9. 
217 Kinderrechtencomité 2009, par. 51 en 52, par. 31. 
218 Ibidem, par. 59 en 60.  
219 SCP 2006, hoofdstuk 2. 
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vanwege ontbrekende informatie en moeilijk te vergelijken resultaten uit verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken. Uit schattingen uit 2003 blijkt dat bijna 2,5% van de 
kinderen en jongeren tussen de 6 jaar en 24 jaar te maken heeft met een matige of 
ernstige lichamelijke beperking in het dagelijks functioneren. Ongeveer 1% van de 
kinderen en jongeren heeft te maken met een verstandelijke beperking.220 
Zowel het Kinderrechtencomité als Unicef constateren dat zowel gehandicapte kinderen 
als hun ouders nog steeds belemmeringen ondervinden bij de uitoefening van hun 
rechten.221 Uit een rapport van het SCP blijkt dat gehandicapte kinderen toegang hebben 
tot regulier en speciaal onderwijs.222 Invoering van leerlinggebonden financiering maakt 
het mogelijk om regulier onderwijs te volgen. Gebleken is dat 5% van de gehandicapte 
kinderen niet in het basisonderwijs terecht kan. Met betrekking tot beroepsopleidingen is 
het voor kinderen/jongeren met een handicap vaak moeilijk om praktijkvakken te volgen 
en een stageplaats te vinden. Relatief veel gehandicapte kinderen verlaten het mbo zonder 
diploma (35 tot 40%). Uitval van studenten met een functiebeperking in het hoger 
onderwijs is in de eerste drie jaar twee keer zo hoog als studenten zonder 
functiebeperking. Problemen vormen vooral het maken van tentamens/examens. Het SCP 
constateert, in tegenstelling tot de aanbevelingen van het Comité, minder problemen met 
het vervoer van/naar de onderwijsinstelling en de toegankelijkheid van de gebouwen. 
 
Met betrekking tot het verlenen van zorg aan gehandicapte kinderen doet het Comité een 
vijf aanbevelingen223: 

- Maatregelen, wetgeving, programma’s en dienstverlening ter bescherming van 
kinderen met een handicap implementeren; 

- Programma’s voor vroegtijdige ontdekking en interventie van handicaps 
ontwikkelen en intensiveren; 

- Bewustwordingscampagnes opzetten om de rechten en speciale behoeften van 
gehandicapte kinderen onder de aandacht te brengen, de opname in de 
maatschappij te bevorderen en discriminatie en opname in instelling voorkomen; 

- Personen die beroepsmatig in contact komen met gehandicapte kinderen 
(medisch, paramedisch, aanverwant, leerkrachten en maatschappelijk werkers) 
trainen in de beginselen van het IVRK en het Internationaal Verdrag Personen 
met Handicap. 

 
7.2.3 Armoede 
 
Volgens het SCP groeit een groot aantal kinderen in Nederland op in een arm gezin. 
Afhankelijk van de maatstaf die wordt gebruikt gaat het om 150.000 tot 500.000 
kinderen.224 Het opgroeien in een arm gezin heeft niet alleen invloed op materiële zaken 
zoals voldoende gezonde voeding, een warme jas in de winter en nieuwe schoenen, 
wanneer oude te klein zijn, maar ook op maatschappelijke participatie. Uit onderzoek van 
het SCP blijkt dat 61.000 kinderen, oftewel 3% van alle kinderen, vanwege financiële 

                                                 
220 Ibidem.  
221 Unicef Innocenti 2007. 
222 SCP 2006. 
223 Kinderrechtencomité 2009, par. 50. 
224 SCP 2009, p. 7. 
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redenen niet sociaal participeren in onze samenleving. Deze kinderen zitten dus niet op 
een sport,  maken geen uitstapjes en hebben geen speelafspraken. Ook kunnen zij niet op 
vakantie en is er vaak geen geld om  verjaardagen te vieren. Naast de 3% van alle 
kinderen die tamelijk tot zeer sociaal uitgesloten is, is  11% van alle kinderen enigszins 
uitgesloten.  
Uit recent onderzoek van het SCP volgt dat armoede in de kindertijd de kans op  armoede 
als volwassene vergroot. Ook hebben volwassenen die als kinderen in armoede leefden 
gemiddeld meer achterstanden op het gebied van opleiding, werk en gezondheid.225  
 
7.2.4 Zwerfjongeren 
 
De in Nederland gangbare definitie van zwerfjongeren luidt: 
 
“Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige 
problemen.” 

Onderzoeksbureau HHM deed onlangs onderzoek naar het aantal zwerfjongeren in 
Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er op jaarbasis 9000 zwerfjongeren in Nederland 
zijn. Het aantal jongeren dat op een willekeurig moment in 2010 op straat zwerft wordt 
door het onderzoeksbureau geschat op 4050. Acht procent van deze jongere was 18 jaar 
of jonger. Een aantal gemeenten dat meedeed aan het onderzoek gaf echter aan dat zij 18 
jaar als ondergrens stellen bij de inventarisatie van het aantal zwerfjongeren. Het is 
daarom te verwachten dat het aantal zwerfjongeren onder de 18 waarschijnlijk hoger is, 
dan uit dit onderzoek blijkt. 226 
 
7.2.5 Amv’s en andere vluchtelingenkinderen; opvang en voorzieningen 
 
Het Kinderrechtencomité gaf in 2009 aan bezorgd te zijn over de toegankelijkheid van op 
hun cultuur toegesneden opvang van gezinnen voor asielzoekende en 
vluchtelingenkinderen. In het kader van artikel 22 IVRK beveelt het Comité Nederland 
aan om doeltreffende juridische en andere maatregelen te treffen om de adequate 
bescherming van vluchtelingenkinderen en onbegeleide kinderen te waarborgen en 
programma’s en beleid te implementeren om hun toegang tot gezondheidszorg, onderwijs 
en andere voorzieningen te waarborgen.227 
In 2009 heeft UNICEF onderzoek gedaan naar de situatie van kinderen in 
asielzoekerscentra.228 Er groeien in Nederland zes- tot achtduizend kinderen op in een 
asielzoekerscentrum. Uit dit rapport komt een groot aantal problemen tegen waar veel 
kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum mee te maken krijgen. Deze 
problemen zijn gerelateerd aan drie fundamentele knelpunten. Dit betreft allereerst het 
feit dat veel gezinnen jarenlang in de centra verblijven omdat de asielprocedure lang 
duurt. De asielzoekerscentra zijn echter niet ingericht op zo lang verblijf. Daarbij moeten 
kinderen in asielzoekerscentra vaak verhuizen en hebben kinderen en hun ouders vaak 

                                                 
225 SCP 2011. 
226 HHM 2011, p. 13. 
227 Kinderrechtencomité 2009. 
228 Kloosterboer 2009.  
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weinig informatie over hun situatie waardoor ze niet op de hoogte zijn van hun 
mogelijkheden. Uit het Jaarbericht Kinderrechten 2011 volgt dat sinds 2009 enige 
vooruitgang is geboekt in de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in de 
asielzoekerscentra in Nederland, maar onvoldoende om de situatie in lijn met het IVRK 
te brengen. Er is een voorzichtig begin gemaakt met de oprichting van kinderraden in 
asielzoekerscentra, waardoor kinderen meer inspraak zouden moeten krijgen. Tevens 
wordt onderzocht of er een speciale inspectie voor de opvang van kinderen in 
asielzoekerscentra dient te komen.229 

Over de vraag of ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op opvang 
bestaat discussie. Minister Leers (Immigratie en Asiel) is in januari 2011 bij de Hoge 
Raad in cassatie gegaan tegen een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin werd 
bepaald dat gezinnen van uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen 
onderdak moet worden geboden.230 De Minister vindt het geen overheidstaak om 
gezinnen onderdak te bieden als de ouders zelf ervoor kiezen niet uit Nederland te 
vertrekken. De afgewezen en uitgeprocedeerde gezinnen houden voorlopig wel onderdak, 
totdat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan. De Minister zal daarvoor een speciaal 
vertrekcentrum inrichten waar de ouders moeten werken aan hun vertrek uit Nederland. 
De voorzieningen in het centrum zullen sober zijn, met beperkingen aan de 
bewegingsvrijheid.231 Daarnaast moet in dit kader worden gewezen op een recente 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waaruit volgt dat ouders die niet rechtmatig 
in Nederland zijn, maar dat wel een periode zijn geweest, ook recht hebben op 
kinderbijslag.232 
 
7.2.6  Beschikbaarheid van en toegang tot spel, sport en cultuur 
 
Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Desalniettemin is er niet altijd een goede plek 
voor kinderen waar zij kunnen spelen. Uit het jaarverslag van Jantje Beton blijkt dat 
buitenspeelplaatsen vaak vies, niet bereikbaar, onveilig saai of overbevolkt zijn door 
honden. Voorts blijkt uit onderzoek van het SCP dat kinderen uit bijstandsgezinnen veel 
minder vaak op een sport zitten (44%) dan kinderen uit ‘niet-arme’ gezinnen (77%). Van 
de kinderen die niet op een sport zitten zou driekwart dat (misschien) wel willen). Ook 
met betrekking tot deelname aan culturele activiteiten bestaat er een onderscheid tussen 
kinderen uit bijstandsgezinnen en kinderen uit ‘niet-arme’ gezinnen. Voorts dient er in dit 
kader nog gewezen te worden op de voorgenomen bezuinigen in de culturele sector, die 
ook van invloed kunnen zijn op de culturele deelname van minderjarigen.  
 
 

                                                 
229 Defence for Children & Unicef Nederland 2011, p. 21. 
230 Hof ’s Gravenhage 11 januari 2011, LJN BO9924.  
231 Rijksoverheid, ‘Sober onderdak voor afgewezen asielzoekers met kinderen’, 18 januari 2011; te 
raadplegen op: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/01/18/sober-onderdak-voor-afgewezen-asielzoekers-
met-kinderen.html. 
232 CRvB 15 juli 2011, LJN BR1905. 
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7.3  Aanzet tot indicatoren 
 
Passende levensstandaard 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 23, 24, 26, 27, 31 
Wel  Kinderen in armoede 
 Opvang en voorzieningen minderjarige vreemdelingen 
 Toegang tot gezondheidszorg 
 Welvaartsziekten 
 Gehandicapte kinderen 
Eventueel Zwerfjongeren 
 Beschikbaarheid van en toegang tot sport, spel en cultuur 
 Kinder- en zuigelingensterfte 
 
De term passende levensstandaard omvat een breed gebied aan onderwerpen die te maken 
hebben met het welzijn van jongeren. Hoewel de indicatorgroep ook betrekking heeft op 
eerste levensbehoeften zoals schoon drinkwater, voldoende voeding en toegang tot 
gezondheidzorg, zijn deze thema’s voor een kinderrechtenmonitor over de situatie in 
Nederland minder relevant dan dat het geval zou zijn in derde wereldlanden. 
Desalniettemin zijn er kinderen in Nederland voor wie basisvoorzieningen niet altijd 
gegarandeerd zijn. Zo blijkt de Minister voor Immigratie en Asiel van mening te zijn dat 
kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers geen recht op opvang hebben. Ook de 
toegang tot gezondheidszorg wordt, als gevolg van de koppelingswet, bemoeilijkt voor 
kinderen zonder geldige verblijfsvergunning. Daarnaast groeit een grote groep 
Nederlandse kinderen (naar schatting tussen de 150.000 en 500.000 kinderen) op in arme 
gezinnen en zwerven er naar schatting dagelijks zo’n 324 kinderen die jonger zijn dan 18 
jaar op straat. Voor een kinderrechtenmonitor kan ervoor gekozen worden om te focussen 
op die groepen kinderen voor wie zelfs de eerste levensbehoeften niet altijd gemakkelijk 
toegankelijk zijn.  
Desalniettemin kan ook gesteld worden dat in een welvarend land als Nederland andere 
thema’s ook een belangrijke rol moeten spelen. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de 
welvaartsziekten. Maar ook toegang tot internet is een thema dat gerelateerd is aan het 
recht op een passende levensstandaard en voor veel kinderen in Nederland een rol speelt. 
Daarom zou ook gekozen kunnen worden om de monitor te richten op thema’s die voor 
grote groepen kinderen een rol spelen. 
 
Uit de probleemschets kwamen de volgende thema’s naar voren: Kinderen en 
gezondheidszorg, gehandicapte kinderen, kinderen in armoede, zwerfjongeren, opvang en 
voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen,  beschikbaarheid van en toegang tot 
spel, sport en cultuur, toegang tot gezondheidszorg, welvaartsziekten, kinder- en 
zuigelingensterfte. Deze thema’s zullen hieronder verder uitgewerkt worden. 
 
7.3.1 Gezondheidszorg  
 
Algemeen 
In 2008 is een grootschalig wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar indicatoren om in te 
schatten in hoeverre de gezondheidsstelsels (zorgstelsels) van landen de kenmerken van 
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het recht op gezondheid bevatten.233 Van de in totaal 72 indicatoren hebben 17 
indicatoren direct betrekking op de gezondheid van kinderen, pasgeboren en hun 
moeders. Gezien de omvang van het onderzoek waarbij bovendien een grote en 
gevarieerde selectie aan landen heeft meegewerkt en de validiteit van de 
onderzoeksresultaten, verdient het aanbeveling bovenstaande algemene indicatoren die 
reeds betrekking hebben op kinderen als uitgangspunt te nemen voor de verdere 
ontwikkeling van indicatoren voor Nederland. Daarbij zijn de indicatoren die specifiek op 
kinderen betrekking hebben goed bruikbaar voor Nederland. Van de overige algemene 
indicatoren moet een selectie gemaakt worden per thema. Zo kan gekeken worden naar 
de vraag welke wet- en regelgeving waarin het recht op gezondheid van kinderen is 
neergelegd, bestaat en of deze zonder uitzondering toepasselijk is op alle kinderen die in 
Nederland wonen. Ook kan gekeken worden in hoeverre er in het nationale 
gezondheidsbeleid rekening is gehouden met de jeugdgezondheidszorg en of  kinderen 
worden betrokken bij het opstellen van het nationale gezondheidsbeleid. 
 
Toegang tot de gezondheidszorg 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het bovenbeschreven wereldwijde onderzoek bevat slechts één indicator met betrekking 
tot de toegang tot de gezondheidszorg. Voor deze indicator kon binnen het onderzoek 
voor Nederland geen informatie worden gevonden. Aansluiting kan worden gevonden bij 
de internationale uitwerking van het recht op gezondheid.234 Daarin wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de elementen beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en 
accepteerbaarheid.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Op grond van artikel 24 IVRK heeft elk kind het recht op de grootst mogelijke mate van 
gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. Ook mag geen enkel kind in het licht 
van artikel 24 en artikel 2 IVRK (non-discriminatie) de toegang tot deze voorzieningen 
onthouden worden. Uit de probleemschets kwam naar voren dat de toegang tot 
gezondheidszorg vooral problemen oplevert voor allochtone kinderen en minderjarige 
vreemdelingen.  
Om te kijken of het recht op toegang tot gezondheidszorg effectief wordt nageleefd kan 
aansluiting worden gezocht bij  de uitwerking van het recht op gezondheidszorg in het 
General Comment 14 van het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten. 
Omdat deze factoren nauw samenhangen, worden deze in onderling verband uitgewerkt. 
 
Beschikbaarheid en kwaliteit: 

� Zijn er voldoende kwalitatieve gezondheidsvoorzieningen voor kinderen van 
verschillende leeftijden en zijn deze ook goed verspreid over de verschillende 
regio’s en gemeenten? 

� Is er voldoende gekwalificeerd personeel: zijn er voldoende kinderartsen en zijn 
artsen voldoende op de hoogte van de specifieke wensen en medische behoeftes 
van kinderen? 

                                                 
233 Backman e.a. 2008. 
234 Comité voor economische sociale en culturele rechten 2000.  
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� Beschikbaarheid van medicijnen voor kinderen: zijn er voldoende medicijnen die 
getest zijn voor kinderen en daarbij goed zijn bevonden? 

 
Toegankelijkheid en accepteerbaarheid 

� De iure toegang: Zijn er juridische barrières voor toegang tot gezondheidszorg, 
zoals wettelijke uitsluiting van zorg voor kinderen zonder verblijfsvergunning? 

� Financiële toegang: Zijn er beperkingen in het afsluiten van zorgverzekeringen 
(voor kinderen van minderheidsgroepen) die toegang tot gezondheidszorg 
mogelijk maken? 

� Fysieke toegang: Is er transport mogelijk naar de gezondheidsinstellingen? Is dit 
transport betaalbaar? Kunnen werkende ouders zonder repercussies vrij krijgen 
van werk om met hun kind naar de dokter te gaan als dit nodig is? 

� Culturele toegang/accepteerbaarheid: Wordt er bij het verlenen van medische zorg 
rekening gehouden met de culturele achtergrond, het geslacht en de leeftijd van de 
patiënten? Is er aandacht voor medisch-ethische principes bij het verlenen van 
medische zorg (vb. privacy en recht op informatie)? Zijn er tolken beschikbaar? 

 
Tot slot kan toegang tot gezondheidszorg ook gemeten worden aan de hand van de 
toegang tot specifieke behandelingen voor individuele ziektes zoals astma of diabetes. 
Als indicatoren kunnen de afstand tot de huisarts, de EHBO en tot specialistische 
behandelcentra worden gekozen, evenals de wachttijd en de duur van het consult, het 
ontvangen van adequate medicatie en de beschikbaarheid van een persoonlijk toegespitst 
behandelplan en de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken en laboratoriumtests te 
doen.235 
 
Welvaartsziekten 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Er is weinig kwantitatieve informatie voorhanden over psychische problematiek onder 
baby’s, peuters, kleuters en schoolkinderen in Nederland.236 Onder scholieren is in 
vergelijking meer onderzoek gedaan. Zo wordt in het Peilstationonderzoek onder 
scholieren (tien tot achttien jaar) sinds 2003 ook onderzoek gedaan naar het psychisch 
welbevinden en middelengebruik van Nederlandse schoolgaande kinderen van 11-16 jaar. 
De resultaten van dit terugkerende onderzoek worden vergeleken met vergelijkbare 
gegevens in internationaal verband. Het programma Health Behavior in School-aged 
Children van het Trimbos Instituut, de Universiteit Utrecht en het Centraal en Cultureel 
Planbureau verschaft eveneens een overzicht van de leefsituatie en psychische 
gezondheid van scholieren van 11 tot en met 17 jaar. Hiernaast zijn ook 
huisartsenregistraties bekend van depressie.237 
 
In de Jeugdmonitor worden cijfers gegeven met betrekking tot overgewicht van 
Nederlandse jongeren. Opvallend is dat recente cijfers omtrent het alcohol- en 

                                                 
235 Van der Laar 2007, p.30. 
236 www.rivm.nl. 
237 www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/psychische-
stoornissen/depressie/prevalentie-en-incidentie-naar-leeftijd-en-geslacht/.  
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cannabisgebruik onder jongeren niet in het indicatorenoverzicht zijn opgenomen. Er zijn 
aanwijzingen dat het alcoholgebruik onder jongeren sinds 2003 is afgenomen, maar 
nieuwe cijfers zijn nodig om deze trend te kunnen bevestigen. Wel zijn er recente cijfers 
over het rookgedrag van Nederlandse jongeren opgenomen.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Onder het recht op gezondheid zoals vastgelegd in artikel 24 IVRK vallen ook de 
zogenaamde welvaartsziekten. Lid 1 van het artikel bepaalt immers dat alle kinderen 
recht hebben op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheidszorg. Nu ook 
welvaartsziekten ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van een kind, is 
het van belang dat ook voldoende aandacht is voor het voorkomen en behandelen van 
welvaartsziekten. Uit de probleemschets komen aandachtspunten naar voren met 
betrekking tot overgewicht met name onder allochtone jongeren. Ook is aandacht besteed 
aan depressie onder kinderen, suïcide onder kinderen en het alcohol- en middelengebruik 
onder jongeren. 
 
De cijfers omtrent de jeugdgezondheidszorg laten een overwegend positieve 
ontwikkeling zien. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de besproken 
indicatoren niet gedifferentieerd zijn naar sociaal-economische achtergrond. Dit betekent 
dat positieve landelijke cijfers wellicht verhullen dat verschillen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen juist vergroot zijn. Zo is het een bekend feit dat ongezond gedrag 
hoger is onder lagere sociaaleconomische bevolkingsgroepen. Verbeteringen in de 
landelijke cijfers zouden derhalve het gevolg kunnen zijn van verbeteringen in hogere 
sociaaleconomische milieus, terwijl de gezondheidsproblemen in lagere 
sociaaleconomische tegelijkertijd zijn toegenomen. Hiernaar is meer onderzoek nodig, 
zeker met het oog op de voorziene bezuinigingen van het kabinet Rutte en de 
aanbevelingen van het Kinderrechtencomité dat data voldoende gedifferentieerd moeten 
zijn om relevante gezondheidsverschillen tussen groepen kinderen en jongeren in de 
maatschappij te kunnen signaleren. 
 
Kinder- en zuigelingensterfte 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
In Nederland worden veel statistieken bijgehouden over zuigelingen- en kindersterfte. 
Het CBS houdt uitgebreide statistieken bij over doodsoorzaken, uitgesplitst naar leeftijd 
en onderscheiden naar perinatale sterfte, zuigelingensterfte en kindersterfte.238 De door 
het CBS gehanteerde definitie van kindersterfte is ‘het aantal doodgeboren kinderen dat 
na een zwangerschapsduur van 24 weken of baby’s die binnen een week na bevalling is 
overleden’. Onder zuigelingensterfte verstaat het CBS: ‘Het aantal levendgeborenen dat 
voor de eerste verjaardag is overleden’ en onder kindersterfte: ‘Het aantal kinderen dat 
voor hun vijfde verjaardag is overleden.239 Ook het databoek Kinderen in Tel neemt als 
indicatoren voor het recht op gezondheidszorg  het aantal 1 tot en met 14-jarigen dat 
sterft en het promillage zuigelingen van 0 tot 1 jaar dat sterft. Deze cijfers zijn weer 
afkomstig van het CBS.  

                                                 
238 www.swov.nl/nl/research/kennisbank/inhoud/90_gegevensbronnen/inhoud/doodsoorzaken.htm. 
239 Zie: www.cbs.nl/menu/methoden/begrippen/. 
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Richting kinderrechtenindicatoren 
Het verminderen van de kinder- en zuigelingensterfte is één van de prioriteiten in artikel 
24 IVRK. Hiertoe moet passende pre- en postnatale zorg voor moeders en baby’s 
gewaarborgd worden. Eveneens moet gezondheidsvoorlichting gegeven worden over de 
belangrijkste manieren om kindersterfte te voorkomen, zoals hygiëne, gezonde voeding 
en het belang van vaccinaties. 
 
Het aspect van zuigelingen en kindersterfte komt in de algemene indicatoren reeds 
uitgebreid aan de orde, omdat dit één van de standaardmaten is om de 
gezondheidssituatie van een land te meten. De indicatoren voor jeugdgezondheidszorg 
die in de Jeugdmonitor 2010 zijn gemeten stemmen hiermee overeen: gemeten worden de 
perinatale sterfte en de zuigelingenstefte, gedisaggregeerd naar geslacht en onderscheid 
tussen autochtoon, westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. Deze cijfers zijn 
relevant voor de totale levensverwachting van jongens en meisjes. Ook de gezonde 
leeftijdsverwachting wordt gemeten, dat wil zeggen de levensverwachting in goed 
ervaren gezondheid(1), zonder beperkingen (2) en zonder chronische aandoeningen (3).  
 
7.3.2 Gehandicapte kinderen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Cijfers die bekend zijn met betrekking tot gehandicapte kinderen, zijn nu vaak 
gecombineerde cijfers. Deze cijfers zijn niet gediffentieerd naar leeftijd, geslacht, 
etnische achtergrond enzovoorts.  
UNICEF heeft een meetinstrument ontwikkeld om het aantal gehandicapte kinderen vast 
te stellen (Multiple Indicator Cluster Survey) voor kinderen van 2-9.240 Nadeel van dit 
instrument is dat er relatief veel kinderen ten onrechte als gehandicapt worden 
gekwalificeerd (14-35% van de 200.000 gescreende kinderen), waardoor klinische 
diagnoses alsnog noodzakelijk blijven.241 Een ander punt van kritiek op dit instrument is 
de onderschatting van het aantal geestelijk gehandicapte kinderen.242 
Een korte en bondige vragenlijst voor het vaststellen van handicaps, de Washington 
Group on Disability Statistics, is verder opgesteld door de statistische commissie van de 
Verenigde Naties.243 De vragen zijn verdeeld over 6 verschillende functionele groepen en 
basisvaardigheden: zien, horen, bewegen, begripsvermogen, zelfzorg en communicatie. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Volgens artikel 23 van het IVRK  hebben alle kinderen met een geestelijke of 
lichamelijke handicap recht op een volwaardig en behoorlijk leven in omstandigheden die 
de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve 
deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken. Alle kinderen met een 
handicap hebben recht op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor de 

                                                 
240 United Nations Children’s Fund 2008. 
241 Workshop on Millennium Development Goals Monitoring 2010. 
242 Robertson, Hatton & Emerson 2009. 
243 Zie voor meer informatie over de Washington Group on Disability Statistics de homepage op:  
http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/washington.htm. 
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zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd en het kind actief kan deelnemen aan de 
samenleving. 
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de naleving van de rechten van gehandicapte 
kinderen moeten gedisaggregeerde gegevens worden verzameld met betrekking tot 
verschillende subthema’s zoals adequate toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, 
werkgelegenheid en sociale voorzieningen. Bij de signalering van gehandicapte kinderen 
moet gewaarborgd worden dat zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapte kinderen 
worden gesignaleerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de door de Washington 
Group on Disability Statistics onderscheiden vragen. 
 
7.3.3 Kinderen in armoede 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het SCP heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de situatie van kinderen die in 
armoede leven. Daaruit volgen cijfers met betrekking tot het aantal kinderen dat in 
armoede leeft en de gevolgen die dit heeft op het leven van een kind. In het rapport 
Kinderen in Tel wordt jaarlijks aandacht besteed aan kinderen in achterstandswijken en 
kinderen in armoede. Voor het eerste thema wordt gemeten aan de hand van de indicator 
‘percentage 0 tot en met 17-jarigen dat in een achterstandswijk woont’. Het thema kind in 
armoede wordt gemeten met behulp van de indicator ‘percentage 0 tot en met 17-jarigen 
dat in een uitkeringsgezin leeft’. Het Vlaamse Decenniumdoelen 2017 presenteerde in 
mei 2011 de vierde Armoedebarometer waarin de situatie van mensen die in België in 
armoede leven wordt beschreven. Omdat de cijfers met betrekking tot kinderen 
onrustwekkend zijn, wordt speciale aandacht besteed aan kinderarmoede. In het rapport 
wordt armoede gemeten aan de hand van een groot aantal indicatoren die zijn onder te 
verdelen in de indicatorgroepen gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en 
samenleven. Per indicatorgroep zijn aparte indicatoren voor kinderen opgesteld, 
bijvoorbeeld het percentage kinderen dat leeft in een huishouden dat zich niet een week 
vakantie buitenshuis kan veroorloven. Ook de FRA geeft een aantal indicatoren met 
betrekking tot armoede. Daarin onderscheidt de FRA inkomensgerelateerde armoede en 
niet-inkomensgerelateerde armoede. Met niet-inkomensgerelateerde armoede wordt 
gedoeld op zaken als het welzijn van de familie en educatieve bezittingen als een 
woordenboek en de beschikking over een computer. 
 
Voorbeelden van indicatoren op dit gebied: 

� Aantal kinderen dat leeft onder de armoedegrens  
� Het aantal kinderen met minder dan zes educatieve bezittingen.244 

 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Het IVRK bepaalt in artikel 27 dat alle kinderen het recht hebben op een passende 
levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele en 
maatschappelijke ontwikkeling van het kind. In eerste instantie zijn het de ouders die 

                                                 
 244 Een bureau, eens stille werkplek, een computer omschoolwerk op temaken, educatieve software, 
internetverbinding, een rekenmachine, een woordenboek, schoolboeken. De FRA geeft zelf aan dat deze 
lijst nog meer toegespitst kan worden op kinderen, zodat deze ook meer relevantie krijgt voor kinderen die 
naar de basisschool gaan. 
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ervoor moeten zorgen dat aan dit recht wordt voldaan, maar de staat heeft de plicht om 
ouders hierbij te helpen. Wanneer daar behoefte aan is, moet de overheid ervoor zorgen 
dat er programma’s zijn gericht op materiële bijstand en ondersteuning, met name voor 
wat betreft voeding, kleding en huisvesting (lid 3). 
Voor ouders van kinderen die in een arm gezin leven is het niet altijd gemakkelijk om 
ervoor te zorgen dat hun kind alles krijgt wat het nodig heeft om zich volledig te kunnen 
ontwikkelen. Voor de kinderrechtenmonitor zou gekeken kunnen worden naar het aanbod 
aan ondersteuning en materiële bijstand, zoals de voedselbanken en de sociale 
woningbouw. Hierbij is het van belang dat alle (ouders van) kinderen effectieve en 
gelijke toegang tot deze voorzieningen hebben. Informatie op dit punt zal dan ook 
gedifferentieerd moeten worden verkregen. Voorts volgt uit de probleemschets dat 
opgroeien in armoede ook belangrijke gevolgen kan hebben voor de participatie van 
kinderen in de maatschappij. Het recht op participatie is een van de kernbepalingen uit 
het IVRK en dergelijke gevolgen zouden dus ook meegenomen moeten worden in een 
kinderrechtenmonitor. 
 
7.3.4 Zwerfjongeren 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Regelmatig worden onderzoeken uitgevoerd naar het aantal zwerfjongeren in Nederland. 
Het meest recente rapport is van onderzoeksbureau HHM. De cijfers omtrent het aantal 
zwerfjongeren betreffen echter alle jongeren onder de 25, waardoor slecht zicht is op het 
aantal minderjarigen dat op straat zwerft. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Het IVRK bevat geen specifieke bepaling die gericht is op straatkinderen. Doorgaans 
worden straatkinderen ingepast in de term ‘kinderen die in uitzonderlijk moeilijke 
omstandigheden leven’ uit de preambule. In de elfde overweging uit de preambule uit het 
verdrag volgt dat deze kinderen ‘bijzondere aandacht behoeven’. Bovendien gaan met het 
straatleven een groot aantal schendingen gepaard van rechten die wel specifiek zijn op 
genomen in het verdrag, zoals het recht op ontwikkeling en het recht op een passende 
levensstandaard. 
Voor een kinderrechtenmonitor zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar de 
groep jongeren onder de 18 jaar die op straat leeft. Van hen wordt in ieder geval een 
aantal belangrijke rechten uit het verdrag geschonden. Voorts is het interessant om te 
kijken naar de bestaande voorzieningen om deze jongeren bij te staan en de wijze waarin 
de jongeren zelf worden betrokken voor het vinden van oplossingen voor hun situatie. De 
ervaring leert dat veel jongeren niet voor niets op straat zijn beland. Hen zomaar terug 
sturen naar huis of instelling zet daarom vaak geen zoden aan de dijk. Het participeren 
van deze jongeren bij het vinden van een oplossing voor hun problemen is een 
belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk tot een verbetering te komen. 
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7.3.5 Opvang en voorzieningen voor minderjarige vreemdelingen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het onderzoek van Kromhout en Liefaard verschaft cijfers met betrekking tot de 
beschermde opvang van amv’s in Nederland, zoals de instroom van amv’s in de 
beschermde opvang naar leeftijd, sekse, nationaliteit en het aantal verdwijningen uit de 
beschermde opvang c.q. aantal amv’s dat met een onbekende bestemming is vertrokken 
en volledig buiten beeld is bij de ketenpartners. Voorts heeft Kloosterboer in 2009 
onderzoek gedaan naar kinderen in asielzoekerscentra. Hierin worden onder meer cijfers 
gegeven met betrekking tot het aantal kinderen in asielszoekerscentra, het aantal kinderen 
dat gedwongen moest verhuizen wegens sluiting van het centrum en de wekelijkse 
financiële toelage die gezinnen in asielzoekerscentra krijgen 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Volgens het IVRK hebben alle kinderen recht op een passende levensstandaard, ook 
kinderen zonder geldige verblijfstitel. Een van de basale rechten uit het IVRK is dat alle 
kinderen recht op onderdak moeten hebben. Uit de probleemschets komt echter naar 
voren dat op dit punt nog discussie bestaat waar het gaat om uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Voor een kinderrechtenmonitor zou het daarom interessant zijn om te kijken 
naar het aantal vreemdelingen kinderen zonder onderdak. Voorts is het interessant om te 
kijken naar de leefomstandigheden binnen de centra. 
 
7.3.6 Beschikbaarheid van en toegang tot spel sport en cultuur 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het databoek Kinderen in Tel geeft een indicatoren met betrekking tot het thema 
openbare speelruimte. Met betrekking tot het thema vrijetijdsbesteding is geen indicator 
opgenomen omdat in Nederland nergens wordt geregistreerd aan welke activiteiten 
kinderen deelnemen.  
Met betrekking tot het recht om te spelen zijn door Godfrey & Cole-Hamilton245 
indicatoren ontwikkeld. Uit het onderzoek zijn een vijftal indicatoren onderscheiden die 
expliciet zien op de mogelijkheden van kinderen om buiten te spelen, zoals het 
percentage kinderen van 0 tot 16 van alle sociale en etnische groepen, inclusief 
gehandicapten, dat minimaal vier uur per dag buiten speelt. 
Voorts hebben Frelier & Janssens246 indicatoren ontwikkeld om het sport- en 
beweeggedrag van kinderen te monitoren. Het onderzoek richt zich in beginsel op het 
beweeggedrag van kinderen en is niet “rights-based”. Desalniettemin kunnen een aantal 
indicatoren relevant zijn met betrekking tot het recht op toegang tot spel en sport, zoals 
voortvloeit uit artikel 31 IVRK, zoals de vraag hoeveel kinderen lid zijn van een 
sportvereniging en het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging uitgesplitst 
naar sekse en etniciteit. 
 
Voor wat betreft indicatoren die betrekking hebben op het recht van kinderen op toegang 
tot kunst en cultuur wordt verwezen naar een onderzoek van het Finse ministerie van 

                                                 
245 Godfrey & Cole-Hamilton 2006. 
246 Frelier & Janssens 2007, p. 21-23. 
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Onderwijs en Cultuur.247 De indicatoren die in het kader van dit onderzoek zijn 
ontwikkeld om onder meer de toegang tot kunst en cultuur en de aanwezigheid van kunst 
en cultuur in het onderwijsprogramma te monitoren. Deze indicatoren zien echter niet 
specifiek op kinderen. Niettemin kunnen een aantal indicatoren – wanneer deze worden 
toegespitst op kinderen – relevant zijn voor het monitoren van de toegang tot kunst en 
cultuur voor kinderen. Zoals het aantal minderjarige bezoekers van kunstinstellingen 
(musea e.d.) naar leeftijd, geslacht en etniciteit en het aantal uren bestemd voor kunst en 
cultuur in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs.248 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Uit artikel 31 IVRK volgt dat ieder kind recht heeft op vrije tijd, en de mogelijkheden 
heeft om te spelen, te sporten en deel te nemen aan kunst en cultuur. De overheid dient 
ervoor te zorgen dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en 
bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen. Uit de 
probleemschets komt naar voren dat er een duidelijk verschil zit in de deelname aan 
sportieve en culturele activiteiten tussen kinderen uit bijstandsgezinnen en kinderen uit 
‘niet-arme’ gezinnen. Ook blijkt dat de openbare speelruimte nog niet altijd overal op 
orde is. Voor het ontwikkelen van kinderrechtenindicatoren zou gekeken kunnen worden 
naar de gelijke toegang tot sport, spel en cultuur voor alle kinderen. Ook moet gekeken 
worden naar de kwaliteit van de beschikbare speelruimte voor kinderen. 

 
 

                                                 
247 Ministry of Education and Culture Finland 2011, p. 55 e.v. 
248 Deze voorbeelden zijn afgeleid uit het onderzoek van het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur 
2011. 
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Hoofdstuk 8 Onderwijs  
 
IVRK artikelen 
Algemene beginselen (art. 2, 3, 6 en 12) 
Artikel 28: Onderwijs 
Artikel 29: Onderwijsdoelstellingen 
 
 
8.1 Toelichting 
 
In de artikelen 28 en 29 IVRK zijn respectievelijk het recht op onderwijs en op de doelen 
van onderwijs neergelegd. Beide artikelen zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht is het recht op onderwijs zoals neergelegd in artikel 
28 IVRK een kinderrecht bij uitstek. ‘Het is een kwestie van gelijke kansen.’249 Artikel 
29 IVRK verwoordt daarnaast dat onderwijs de bodem moet vormen van leven en bevat 
tevens de notie van de vrijheid van onderwijs. In artikel 29 gaat het om het individuele 
recht van ieder kind op een specifieke kwaliteit van onderwijs. In het Internationaal 
Handboek Jeugdrecht wordt gesteld dat beide artikelen – in het algemeen gesproken – 
hun weg naar het Nederlandse onderwijsrecht en onderwijsbeleid nog niet hebben 
gevonden.  
 
 
8.2  Probleemschets 
 
Het recht op onderwijs als bedoeld in de artikelen 28 en 29 IVRK is erg algemeen 
geformuleerd en derhalve lastig te monitoren aan de hand van indicatoren. Om deze 
rechten effectief te kunnen monitoren is het van belang het domein onderwijs allereerst 
onder te verdelen in een aantal thema’s. Deze thema’s dienen de meest belangrijke en 
kritieke onderdelen van de rechten uit de artikelen 28 en 29 IVRK te betreffen. Gelet op 
de Nederlandse situatie, is ervoor gekozen de volgende thema’s te onderscheiden: 
passend onderwijs & persoonsgebonden budget; thuisblijvers; pesten; 
kinderrechteneducatie; onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen; segregatie van scholen; 
en zeer zwakke scholen.  
Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat een strikte scheiding van thema’s niet altijd te 
handhaven is. De problematiek van ‘zeer zwakke scholen’ gaat allereerst over de 
kwaliteit van het onderwijs maar heeft eveneens te maken met toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van onderwijs. Onderwijs is een heel belangrijk ‘leefgebied’ voor 
kinderen, de thema’s die in de probleemschets aan bod komen geven dan ook geen 
uitputtend overzicht van dit domein maar beogen om de meest pregnante problemen ten 
aanzien van het recht op onderwijs in kaart te brengen.  
 
In het kader van de artikelen 28 en 29 IVRK beveelt het Kinderrechtencomité Nederland 
aan (a) haar inspanningen te intensiveren om de feitelijke segregatie door zwarte scholen 
tegen te gaan door etnisch gemengde scholen en samenwerkingsverbanden tussen scholen 

                                                 
249 Meuwese, Blaak & Kaandorp 2005, p. 236. 
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te ondersteunen; (b) het recht op onderwijs voor alle kinderen te waarborgen door de 
inschrijving van kinderen zonder of met incomplete verblijfsdocumenten te 
vergemakkelijken; (c) de veiligheidssituatie op scholen met problemen op dit gebied te 
verbeteren zodat alle kinderen toegang hebben tot veilige scholen en onderwijs krijgen 
zonder angst voor geweld en mishandeling; en (d) te waarborgen dat voorlichting over de 
mensenrechten en de rechten van het kind op alle niveaus in de onderwijscurricula wordt 
opgenomen.250 
Voorts volgt uit de eerste consultatieronde ter voorbereiding op de nieuwe NGO-
rapportage251 die in 2012 in Genève zal worden ingediend, dat er binnen het 
onderwijsprogramma meer ruimte moet komen voor sport en cultuur. Ook dienen 
kinderen meer inzicht te krijgen in hun rechten en dient er daarom in het 
basisonderwijsprogramma meer aandacht te worden besteed aan de rechten van het kind. 
Tevens dient er meer aandacht te zijn voor de natuur en het klimaat met het oog op de 
toekomst. Ten slotte dienen kinderen die binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig 
hebben, dit ook te krijgen.  
 
Passend onderwijs 
Dit laatste uitgangspunt staat in Nederland thans onder druk door de voorgenomen 
bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (hierna: pgb)252 voor de ondersteuning 
van kinderen met een stoornis, zodat deze het regulier onderwijs kunnen blijven volgen. 
Het pgb is geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met het pgb 
kunnen ouders zelf zorg inkopen (denk aan een jongen met een open rug die regulier 
onderwijs volgt en een paar maal per dag door verschillende mensen wordt verschoond 
met behulp van het pgb).253 De voorgenomen bezuinigingen op het pgb vormen een 
controversieel onderwerp waar de media recentelijk veel aandacht aan besteedt.  Ook het 
wetsvoorstel ‘passend onderwijs’, waarmee wordt beoogd om meer leerlingen met een 
cluster 3- en 4-indicatie die nu in het speciaal onderwijs zitten, in het reguliere onderwijs 
te brengen of te laten en daarmee te bezuinigen op het speciaal onderwijs, heeft veel 
aandacht in politiek en media gekregen vanwege de risico’s die dit oplevert voor het 
bieden van passende zorg aan extra kwetsbare kinderen. Het wetsvoorstel dat leerlingen 
die nu in speciaal onderwijs worden opgevangen, stapsgewijs op reguliere scholen wil 
laten opvangen, gaat samen met een forse bezuiniging op het ‘rugzakje’, waarmee 
scholen bijvoorbeeld lesstof op maat kunnen maken of leerlingen extra individuele 
begeleiding kunnen geven, namelijk een halvering in de komende twee jaar. Het plan is 
dat het rugzakje uiteindelijk met het geld voor ambulante begeleiding zal verdwijnen 
terwijl de klassen in het speciaal onderwijs tien procent groter worden.  

                                                 
250 Kinderrechtencomité 2009. 
251 Deze bijeenkomst werd in mei 2011 in het Kinderrechtenhuis te Leiden gehouden. NGO’s en andere 
belanghebbenden waren hiervoor uitgenodigd.  
252 Let op: het pgb is een andere financieringsstroom dan de zgn. ‘rugzakjesleerling’. De Wet op de 
Leerlinggebonden Financiering regelt dat scholen voor deze ‘rugzakjesleerlingen’ extra zorg kunnen 
inkopen, bijvoorbeeld ambulante hulp. Deze wet maakt mogelijk dat ouders meer vrijheid hebben om de 
school te kiezen die zij het meest geschikt achten voor hun kind met beperkingen.  
253 Bezuinigingen op het pgb raken dan ook vooral gehandicapte kinderen, deze groep kinderen wordt 
behandeld binnen het domein ‘Passende levensstandaard’.  
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Uit een studie van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs254 blijkt dat 
scholen er nog lang niet klaar voor zijn om deze leerlingen op te vangen en dat 
schoolleiders pleiten voor uitstel van de invoering van deze wet. Het wetsvoorstel 
‘passend onderwijs’ lijkt dan ook niet te voldoen aan de eisen die het recht op passend 
onderwijs stelt omdat de noodzakelijke extra zorg voor deze leerlingen op reguliere 
scholen nog onvoldoende geboden kan worden.255  
 
Thuisblijvers  
Kinderen blijven om allerlei redenen thuis van school. Grofweg valt deze groep in te 
delen in een groep die niet kan (wachten op indicatiebesluit, wachtlijst cluster-4 
onderwijs) en een groep die uit onwil (spijbelen) thuisblijft. Zo is er een groep kinderen 
die vanwege een handicap niet naar school kan. Dagelijks kan het om 1000 kinderen gaan 
die geen plek op school kunnen krijgen. Het onderzoek van de Nationale Ombudsman 
‘Hoera! Ik ga weer naar school’256 geeft inzicht in de achtergronden en problematiek van 
deze kinderen. Er wordt bijvoorbeeld geschat dat 9.000 kinderen met autisme in 
Nederland thuiszitten. Het onlangs geopende Raeger Autismecentrum biedt opvang aan 
30 kinderen (deze opvang wordt betaald met persoonsgebonden budget); een druppel op 
de gloeiende plaat.257 De toegang tot (passend) onderwijs staat onder druk.  
Een ander maatschappelijk probleem betreft de vroegtijdige schoolverlaters. Een 
vroegtijdige schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs 
verlaat zonder diploma (havo, vwo of mbo niveau 2). In het schooljaar 2009-2010 waren 
er, op grond van voorlopige gegevens, 39.600 nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dat is 
ongeveer 3 procent van alle jongeren van 15 tot 22 jaar en dat zijn er 3000 minder dan het 
jaar daarvoor. Vanaf 2004-2005 daalt het aantal voortijdig schoolverlaters gestaag, met 
ongeveer 0,3 procent per schooljaar.258 Omwille van de aanpak van dit probleem is de 
naleving van de Leerplichtwet op diverse niveaus aangescherpt. Schoolverzuim en 
schooluitval is vaak een signaal van achterliggende problematiek. Vroegtijdige 
schoolverlating zou de kans op criminaliteit aanmerkelijk vergroten en hangt samen met 
andere typerende gebeurtenissen zoals spijbelen, zittenblijven en eenoudergezinnen.  
 
Pesten  
Pestgedrag op school wordt in dit rapport binnen het domein ‘Onderwijs’ behandeld. 
Pesten kan ook geschaard worden binnen de thematiek van het non-discriminatiebeginsel 
zoals neergelegd in artikel 2 IVRK.259 Zo bezien is pesten een vorm van discriminatoir 
gedrag van de ene groep tegenover de andere groep kinderen. Save the Children heeft in 
het verleden gepleit voor een wettelijke verplichting voor antipestcodes op school.  
Het Kinderrechtencomité uit haar zorgen over de veiligheidssituatie op scholen (zie 
boven) en stelt dat kinderen zonder angst voor geweld en mishandeling naar school 
moeten kunnen gaan. Pesten op school wordt als een serieus probleem gezien, maar 
gegevens over prevalentie zijn nog niet echt bekend.  

                                                 
254 www.ecpo.nl.  
255 Zie: Bruning 2011(b), p. 5. 
256 Nationale Ombudsman 2011.  
257 Trouw, ‘Autismecentrum biedt kinderen dagbesteding’, 11 september 2011. 
258 Nederlands Jeugdinstituut, dossier Vroegtijdig schoolverlaten; www.nji.nl/smartsite.dws?id=104634.  
259 Zie voor cyberpesten paragraaf 5.2.4. 
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Kinderrechteneducatie  
Dat het met de mensen- en kinderrechteneducatie in Nederland nog niet zo goed gesteld 
is in vergelijking met andere Europese landen blijkt uit ‘Flash Eurobarometer, the rights 
of the child analytical report’ van de Europese Commissie (2008).260 Ook de acceptatie 
van fundamentele rechten loopt achter: samen met Belgische kinderen vinden de 
Nederlandse kinderen het minst vaak dat ook immigranten bepaalde onvervreemdbare 
rechten hebben. 
Het Kinderrechtencomité heeft in een General Comment 1261 uitgelegd dat artikel 29 
IVRK niet alleen doelt op het breed verspreiden van de tekst van het Verdrag zelf, maar 
ook op het stimuleren van beleid gebaseerd op kinderrechten. 
Het Kinderrechtencomité vraagt de Nederlandse overheid dan ook om te waarborgen dat 
voorlichting over de mensenrechten en de rechten van het kind op alle niveaus in de 
onderwijscurricula wordt opgenomen.262 De nieuwe master Jeugdrecht die per 1 
september 2012 van start zal gaan, draagt bij aan de realisering hiervan op universitair 
niveau. Het onderzoek ‘Inspiratie voor mensenrechteneducatie: democratisch 
burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs’263 gaat in op het ‘hoe, 
wat, waarom, wanneer en waar’ van kinderrechtenonderwijs.  
 
Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg 
In het kader van de artikelen 28 en 29 IVRK dient ook in de justitiële jeugdinrichtingen 
goed onderwijs te worden verzorgd.264 Het reguliere onderwijs verzorgt het onderwijs 
binnen de justitiële jeugdinrichtingen. Een nadeel hiervan kan zijn dat kinderen in de 
justitiële jeugdinrichting geen onderwijs ontvangen gedurende de 60 onderwijsvrije 
dagen per jaar, zodat de inrichtingen dan zelf een alternatief programma moeten 
aanbieden.  
Dezelfde problematiek speelt ten aanzien van gesloten jeugdzorg accommodaties. Recent 
zijn Kamervragen gesteld over onderwijshuisvesting van jongeren die in de 
accommodatie voor gesloten jeugdzorg Transferium verblijven.265 De aanleiding van 
deze vragen was dat de onderwijskoepel de vaste huurprijs voor de onderwijshuisvesting 
voor jongeren die in Transferium verblijven niet meer kon betalen. De Minister van 
OC&W heeft aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
onderwijshuisvesting en autonoom zijn in de besteding van het Gemeentefonds (er is 
geen sprake van geoormerkte budgetten). Volgens de Minister zijn de ministeries van 
OC&W en VWS elk verantwoordelijk voor een adequate vergoeding voor de personele n 
materiële uitgaven van respectievelijk de schoolbesturen en de instellingen. De 
verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting ligt op gemeentelijk niveau. Dit 
voorbeeld geeft aan dat decentralisatie tot lastige vragen kan leiden ten aanzien van het 
realiseren van kinderrechten: uiteindelijk is de rijksoverheid eindverantwoordelijk van 

                                                 
260 The Gallup Organization 2008. (Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the 
request of Directorate-General for Justice, Freedom and Security, het document vertegenwoordigt het 
standpunt van de auteurs, niet van de Europese Commissie).  
261 Kinderrechtencomité 2001, p.19-20.  
262 Kinderrechtencomité 2009. 
263 Oomen & Vrolijk 2010.  
264 Voor een recent overzicht zie Smeets 2011.   
265 Kamerstukken II 2010-2011, Aanhangsel, nr. 3539 (antwoord ontvangen op 6 september 2011). 
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toegang tot en kwaliteit van onderwijs, ook in justitiële jeugdinrichtingen en 
accommodaties voor gesloten jeugdzorg, maar nu deze bevoegdheid op gemeentelijk 
niveau is gelegd, is het de vraag hoe dergelijke knelpunten zoals die voor Transferium 
speelt, opgelost kunnen worden en hoe de rijksoverheid toch eindverantwoordelijk 
gehouden kan worden. 
 
Segregatie van scholen 
De zogenaamde “zwarte” scholen, waarin kwesties als ‘segregatie’ en ‘bij de 
levensbeschouwing aansluitend onderwijs’ centraal staan, zijn een zorgpunt voor het 
Kinderrechtencomité. In plaats van ‘geïntensiveerde inspanningen’ op dit onderwerp, 
heeft de Minister van Onderwijs in februari 2011 laten weten dat zwarte scholen een feit 
zijn en dat tegengaan van segregatie geen issue meer is.266  
 
Zeer zwakke scholen 
Een ander belangrijk aandachtspunt als het gaat om onderwijs, betreft de kwaliteit. In 
Nederland wordt door de onderwijsinspectie toezicht gehouden op de kwaliteit van 
onderwijs. Een belangrijke informatiebron betreffende de kwaliteit van het onderwijs is 
het maandelijkse overzicht dat op de website van de Nederlandse onderwijsinspectie 
wordt gegeven van zogenaamde ‘zeer zwakke scholen’. Een zeer zwakke school is een 
school die onvoldoende onderwijsresultaten realiseert en die daarnaast op cruciale 
onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.267 
 
8.3  Aanzet tot indicatoren  
 
Reeds ontwikkelde indicatoren t.a.v. onderwijs  
In diverse onderzoeken zijn indicatoren ontwikkeld om het recht op onderwijs te 
monitoren. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de ontwikkelde indicatoren die 
betrekking hebben op het recht op onderwijs, alvorens in te gaan op de vragen ‘wat weten 
we al’ en ‘wat willen we weten’ per thema.  
Allereerst is er het ambitieuze Britse ‘Right to Education Project’268, waarin meer dan 
tweehonderd “rights-based indicators” ontwikkeld zijn om het recht op onderwijs te 
kunnen monitoren269 en het onderzoek van Kalantry e.a. (2009).270 Deze bronnen kunnen 
van waarde zijn bij het ontwikkelen van indicatoren voor de kinderrechtenmonitor. Een 
voorbeeld van een indicator gericht op het recht op beschikbaarheid van, en toegang tot 
onderwijs uit bovenstaande bronnen: Kinderen in het reguliere onderwijs, als percentage 
van alle kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. 

                                                 
266 Aldus de Minister van Onderwijs in een interview met De Volkskrant, ‘Kabinet accepteert zwarte 
scholen’, 7 februari 2011.  
267 www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Overzicht+zeer+zwakke+scholen.html. Per 1 september 
2011 worden 42 zeer zwakke basisscholen genoemd, 3 zeer zwakke basisscholen speciaal onderwijs, 24 
zeer zwakke scholen voortgezet onderwijs, 9 zeer zwakke scholen speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs en 4 zeer zwakke Regionale Expertisecentra (geraadpleegd op 23 september 2011).  
268 Right to Education Project 2010; zie: “Availability Indicators (A1)” en “Accessibility Indicators (A2)”. 
269 Right to Education Project 2010. 
270 Kalantry, Getgen & Koh 2009, p. 100-101; zie indicatoren onder: 3. “Acceptability”. 
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Er zijn ook “children’s well-being indicators” ontwikkeld die specifiek betrekking 
hebben op onderwijs.271 Deze indicatoren kunnen eveneens, wanneer een “rights-based 
approach”272 gehanteerd wordt, bruikbaar zijn voor het monitoren van het recht op 
onderwijs in de zin van artikel 28 IVRK. 
Met betrekking tot het recht op onderwijs zijn er ook in het kader van andere 
mensenrechtenverdragen indicatoren ontwikkeld. Zo zijn er in het kader van het EU-recht 
indicatoren ontwikkeld om het recht op onderwijs en culturele activiteiten te 
monitoren.273 Met betrekking tot het recht op onderwijs zijn er indicatoren ontwikkeld in 
het kader van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens274 en in het kader 
van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.275  
 
Tomaševski’s concept van de 4 A’s  
Tomaševski is een voormalig speciaal VN-rapporteur voor het recht op onderwijs en 
heeft aan het recht op onderwijs invulling gegeven door het concept van de 4 A’s te 
ontwikkelen: het recht op onderwijs heeft slechts betekenis als het onderwijs “available, 
accessible, acceptable and adaptable” is (zie figuur 1).276 De doelen van onderwijs in de 
zin van artikel 29 IVRK zien met name op de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. 
Binnen het concept van Tomaševski zijn de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs een 
onlosmakelijk onderdeel van het recht op onderwijs (“acceptability”). Artikel 28 en 29 
IVRK moeten dan ook in samenhang met elkaar gelezen worden.  
 

 
Figuur: Tomaševski’s concept van de 4 A’s.277 
 
 
In de probleemschets zijn zeven thema’s onderscheiden. Hieronder volgt een korte 
uiteenzetting van de ontwikkelde indicatoren die betrekking hebben op het recht op 

                                                 
271 Zie bijv. Chisholm e.a. 2007. 
272 Voor een uitgebreide toelichting op deze term, zie par.3.4.  
273 FRA 2010, p. 111-135. 
274 Office of the UNHC for Human Rights 2008, p. 28. 
275 Kalantry, Getgen & Koh 2009, p. 97-103. 
276 Tomaševski 1999, paras. 42-74; zie ook: www.right-to-education.org/node/1379 .  
277 www.right-to-education.org/node/226 
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onderwijs, alvorens per thema in te gaan op de vragen ‘wat is er al beschikbaar aan 
bestaande cijfers en indicatoren’ en ‘welke aanzet tot kinderrechtenindicatoren kan 
gegeven worden’.  
 
Onderwijs 
IVRK artikelen: 2, 3, 6, 12, 19, 28, 29, 42 
Wel  Passend onderwijs en pgb 
 Thuiszitters 
 Pesten  
Eventueel Mensenrechteneducatie 
 Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen 
Niet Segregatie scholen 
 Zwakke scholen 
 
Passend onderwijs 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
Tomaševski’s concept laat zien dat ook passend onderwijs (in de zin van “adaptability”) 
een essentieel onderdeel is van het recht op onderwijs. Dit onderdeel dreigt in Nederland 
echter zwaar onder druk komen te staan door het voorgestelde wetsvoorstel passend 
onderwijs en de voorgenomen bezuinigingen voor de ondersteuning van kinderen die 
extra zorg nodig hebben, zodat deze het regulier onderwijs kunnen blijven volgen. Het 
monitoren van het recht op passend onderwijs is dan ook het belangrijkste thema binnen 
het domein onderwijs om in de kinderrechtenmonitor op te nemen. Er zijn geen 
Nederlandse rapporten gevonden die heel expliciet, vanuit de rechtspositie van het kind, 
bevragen op passend onderwijs. Om dit thema te monitoren zal eerst een duidelijke 
definitie van ‘passend onderwijs’ moeten worden ontwikkeld.  
In de bovengenoemde onderzoeken van het Right to Education Project 278 en van de 
FRA279 zijn indicatoren ontwikkeld die betrekking hebben op passend onderwijs. 
Voorbeelden van indicatoren gericht op de Adaptability of education: 

� Verschaffing van deskundige ondersteuning voor niet-autochtone kinderen, 
waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, geslacht, cultuur en taalkundige 
vaardigheden (bijv. financiële steun, verzorgen van extra taallessen). 

� Kinderen met beperkingen die aanvullende ondersteuning krijgen, als percentage 
van alle kinderen op hetzelfde onderwijsniveau, ontgesegregeerd.280  

 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Allereerst zal op microniveau gemonitord kunnen worden welke invloed de beoogde 
veranderingen in het reguliere en speciaal onderwijs voor kinderen die extra zorg nodig 
hebben, teweeg zullen brengen voor het individuele kind. Hierbij moeten de plannen 
worden voorgelegd aan kinderen en jongeren, alsmede aan leerkrachten, ouders, intern 
begeleiders op scholen en andere professionals. Mogelijk zal een categorie kinderen 

                                                 
278 Right to Education Project 2010; zie: “Adaptability Indicators” (A4)”, in het bijzonder: “Persons with 
disabilities (A4.4)”. 
279 FRA 2010, p. 125-126. 
280 Deze indicatoren zijn ontwikkeld door de FRA (2010). 
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dubbel getroffen worden: geen speciaal onderwijs en geen extra zorg (of flink gekort) 
meer. Is er dan nog sprake van een onderwijsaanbod dat toegankelijk is voor dat 
individuele kind op zijn of haar eigen leerniveau – zoals het IVRK er expliciet aan 
toevoegt? Het is dan ook belangrijk om de implementatie van het wetsvoorstel, zodra 
deze in werking zal treden, op de voet te volgen en in de praktijk te onderzoeken welke 
gevolgen dit voor schoolgaande kinderen heeft door de hierboven genoemde categorieën 
betrokkenen te bevragen. Tevens zal er op beleidsniveau scherp gekeken moeten worden 
naar wetgevingsvoorstellen en de doorwerking ervan in de schoolpraktijk.281  
 
Thuisblijvers  
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het rapport van de Nationale Ombudsman en het rapport van Ingrado, de vereniging voor 
leerplicht en RMC282 verschaffen het nodige (kwantitatieve) materiaal over de 
problematiek rond kinderen die niet naar school gaan.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren  
Kort gezien draait het bij dit thema om de volgende vraag: wordt ten aanzien van ieder 
individueel kind het uiterste gedaan om toegang tot onderwijs te verschaffen dat past bij 
de individuele behoefte van een kind? Het rapport van Ingrado verschaft zeer nuttige 
informatie en uit de aanbevelingen van het rapport valt af te leiden dat de 
onderzoeksmethoden de komende jaren verfijnd zullen worden. Met behulp van de 
informatie uit dit rapport zou in kaart kunnen worden gebracht hoeveel kinderen jaarlijks 
om welke redenen thuis zitten (spijbelen? wachtlijst?), hoe lang dit duurt voor een kind 
(hoe lang wordt er geen onderwijs genoten?) en welke inspanningen worden verricht om 
dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook ten aanzien van voortijdige schoolverlaters kan in 
kaart worden gebracht om hoeveel minderjarigen het jaarlijks gaat die zonder diploma de 
school verlaten en welke inspanningen worden verricht om dit zoveel mogelijk tegen te 
gaan. 
 
Pesten 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Het onderzoek ‘Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van 
antipestaanpakken op basisscholen’283 richt zich op de huidige situatie op basisscholen 
en het Erasmus MC doet, samen met het project Generation R en de GGD,  onderzoek 
naar hoe kinderen met elkaar omgaan op Rotterdamse basisscholen. Deze rapporten 
richten zich op de aard, omvang en schade van pestgedrag en richten zich tevens op 
mogelijke oplossingen.  
 
 

                                                 
281 Het thema passend onderwijs heeft de status van ‘eerste prioriteit’ gekregen. Dit neemt niet weg dat het 
wetsvoorstel nog moet worden aangenomen en monitoring pas vanaf de invoer van de nieuwe wet kan gaan 
plaatsvinden.  
282 Ingrado 2010.  
283 Roede & Felix 2009. 
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Richting kinderrechtenindicatoren 
De genoemde rapporten bieden een basis waarop de Kinderombudsman kan 
voortborduren maar dan vanuit het kinderrechtenperspectief waarbij kinderen zelf 
bevraagd worden en het kind wordt gezien als zelfstandig rechtssubject. Pesten is bij 
uitstek een onderwerp waarbij het kind zijn of haar eigen beleving kan weergeven. Voelt 
het kind zich veilig als het naar schoolgaat? Als het op school is? Is er sprake van geweld 
en mishandeling op school waarbij het kind is betrokken als dader, slachtoffer of getuige 
en hoe ziet dit geweld eruit? Het non-discriminatiebeginsel zoals neergelegd in artikel 2 
IVRK kan tevens worden meegenomen in de kinderrechtenmonitor: zijn kinderen nu 
daadwerkelijk het slachtoffer van discriminatie? En welke inspanningen worden door de 
school (overheid) getroffen om pestgedrag tegen te gaan?  
 
Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg  
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
Passend onderwijs aanbieden binnen justitiële jeugdinrichtingen en accommodaties voor 
gesloten jeugdzorg vraagt om extra inspanningen. Op dit moment weten we niet goed of 
de artikelen 28 en 29 IVRK in deze instellingen volledig worden nageleefd.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Met de scholen die onderwijs in de justitiële jeugdinrichtingen en accommodaties voor 
gesloten jeugdzorg aanbieden, is afgesproken dat kan worden afgeweken van de 
schoolvakanties. Hierdoor is het mogelijk om de zomervakantie in de jeugdinrichting te 
verkorten zodat jongeren toch een dagbesteding gedurende deze periode hebben. Tevens 
is er geld beschikbaar voor een alternatief activiteitenprogramma in de schoolvakanties. 
Dit is ontoereikend om een volwaardig onderwijsprogramma te bekostigen.284 De 
monitor zou kunnen inzoomen op deze problematiek door te vragen naar het aangeboden 
alternatief maar zou ook breder kunnen bevragen op: heb je in de instelling het onderwijs 
kunnen volgen dat voor jou het meest geschikt was? Volgde je in de instelling een 
opleiding die aansloot bij je opleiding buiten de instelling? Volgde je hetzelfde onderwijs 
als buiten de instelling? Sloten de onderwijsmogelijkheden in de instelling goed aan bij 
jouw toekomstperspectieven? Hoe zag jouw dagbesteding eruit tijdens de 
schoolvakanties in de instelling? Heb je in de instelling een diploma gehaald? Deze 
vragen kunnen inzicht verschaffen in het aantal minderjarigen dat in de instelling passend 
onderwijs krijgt.   
 
Segregatie van scholen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren 
In ‘Segregatie in het basis- en voortgezet onderwijs’285 van Herwijer wordt 
cijfermateriaal aangaande ‘zwarte scholen’ verschaft en worden de effecten van deze 
scholen op een rij gezet. Ook worden er oplossingen voorgesteld om desegregatie te 
bevorderen.  

                                                 
284 Ministerie van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid 2008.  
285 Herwijer 2008. In dit rapport wordt o.a. verwezen naar Verkuyten & Thijs 2004. 
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In het bovengenoemde onderzoek van het Right to Education Project (2010)286 zijn 
indicatoren ontwikkeld die betrekking hebben op de segregatie van en op scholen. 
Voorbeelden van indicatoren gericht op segregatie van scholen zijn: Percentage zwarte 
scholen287 (“minority schools”) ten opzichte van totaal aantal scholen en Percentage 
overheidsuitgaven bestemd voor zwarte scholen (“minority schools”) in het licht van de 
populatie die behoort tot de minderheidsgroep. 
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Segregatie van scholen is ons inziens geen thema dat hoog op de prioriteitenlijst staat om 
gemonitord te worden in een kinderrechtenmonitor. Maar omdat expliciet door de 
Minister van Onderwijs is gesteld dat het tegengaan van segregatie geen issue meer is, is 
het wel een thema waarbij een vinger aan de pols moet worden gehouden. Hoe zit het met 
de kwaliteit van de zwarte scholen? Wordt artikel 2 IVRK niet geschonden ten aanzien 
van kinderen die deze scholen bezoeken? Dit thema kan de komende jaren als 
aandachtspunt voor de Kinderombudsman worden meegenomen. 
 
Zeer zwakke scholen 
 
Beschikbare cijfers en indicatoren  
Uit artikel 29 IVRK volgt dat verdragsstaten moeten erkennen dat het onderwijs gericht 
dient te zijn op de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind en op 
de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene. Dit betreft in wezen de 
kwaliteit van het onderwijs. De discussie over zeer zwakke scholen raakt dus het hart van 
artikel 28 IVRK.  
De Europese Commissie heeft in 2000 een zestiental kwaliteitsindicatoren ontwikkeld 
met betrekking tot het schoolonderwijs.288 Het Rights to Education Project heeft 
bijvoorbeeld de volgende indicatoren die gericht zijn op de kwaliteit van het onderwijs 
ontwikkeld: 

� Zijn er minimumstandaarden voor de kwaliteit van onderwijs die gelden voor alle 
scholen in de verdragsstaat? 

� Zijn de studieboeken accuraat, neutraal en eerlijk? 
Deze indicatoren geven al aan dat de kwaliteit van het onderwijs moeilijk te meten valt. 
Het gaat om zeer brede indicatoren en naar alle waarschijnlijkheid kan voor Nederland de 
bovenste vraag met ‘JA’ beantwoord worden, zonder dat dit veel zegt over de stand van 
zaken ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Richting kinderrechtenindicatoren 
Alhoewel zwakke scholen een pregnant probleem vormen in de onderwijssector, staat het 
Nederlandse onderwijs in vergelijking met andere westerse landen er goed voor. We 
raden de Kinderombudsman dan ook aan om het thema ‘zwakke scholen’ (en breder 

                                                 
286 Right to Education Project 2010; zie onder “Acceptability Indicators (A3)”: “Religion (A3.6)” en onder 
“Adaptability Indicators” (A4)”: “Minorities (A4.3)”. 
287 De meningen zijn verdeeld over wat een ‘zwarte school’ nu precies is. Sommigen vinden dat er sprake 
moet zijn van een percentage allochtone leerlingen van meer dan 70% maar vaker fungeert de term als 
‘verzamelterm’.  
288 Europese Commissie 2000. 
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getrokken: recht op kwalitatief goed onderwijs) niet te betrekken in de 
kinderrechtenmonitor. Wellicht dat het onderwerp zich wel leent voor een uitbreiding van 
de kinderrechtenmonitor op termijn, maar voor nu geldt dat de Onderwijsinspectie reeds 
een belangrijke rol speelt als toezichthouder op de onderwijskwaliteit in Nederland.  
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Hoofdstuk 9 Slotbeschouwing 
 
 
9.1 Wat levert deze voorstudie op? 
 
In deze voorstudie is na een uitgebreid literatuuronderzoek en na consultatie van 
verschillende experts en Kinderombudspersonen een advies geformuleerd over de te 
monitoren domeinen en thema’s met betrekking tot kinderrechten in Nederland die in een 
kinderrechtenmonitor door de Kinderombudsman zouden moeten worden gemonitord.  In 
de eerste hoofdstukken is in meer theoretische zin ingegaan op het selecteren en 
categoriseren van domeinen en thema’s voor een kinderrechtenmonitor. Vervolgens is 
voor elk van de voorgestelde thema’s vallend onder één van de zes domeinen een nadere 
verdiepingsslag gemaakt door een probleemschets te presenteren en tevens in kaart te 
brengen welk cijfermateriaal en welke reeds ontwikkelde kinderrechten-indicatoren ten 
aanzien van de verschillende thema’s reeds bestaan. Elk van de inhoudelijke 
hoofdstukken wordt afgesloten met een voorstel voor op te nemen thema’s en andere 
aandachtsgebieden die niet direct in een kinderrechtenmonitor hoeven te worden 
opgenomen maar die wel betekenis zouden kunnen hebben voor de andere 
werkzaamheden van de Kinderombudsman. Tenslotte is per domein voor elk van de 
geïdentificeerde thema’s een aanvang gemaakt met de vragen die in een 
kinderrechtenmonitor ten aanzien van de desbetreffende thema’s beantwoord zouden 
moeten worden. Deze vragen kunnen als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van 
een kinderrechtenmonitor; zij kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van 
kinderrechten-indicatoren.  
 
 
9.2 Doorontwikkeling kinderrechtenmonitor 
 
Alvorens de kinderrechtenmonitor te ontwikkelen, dient de Kinderombudsman vast te 
stellen welk doel hij beoogt met de monitor. Mogelijke doelstellingen zijn een 
lobbyinstrument, een objectieve informatiebron of een bron voor budget-monitoring.  
Ten behoeve van het ontwikkelen van indicatoren voor een Kinderrechtenmonitor is 
eerder benadrukt hoe belangrijk het is om een zorgvuldige keuze te maken omtrent de 
onderwerpen die gemonitord zouden moeten worden. Hierbij kan zoals eerder genoemd 
gebruik gemaakt worden van  beschikbare (kinderrechten)literatuur, beleidsstukken en 
mediaberichten omtrent bekende knelpunten in een land. Aan de hand van deze bronnen 
kan een algemeen beeld geschetst worden van de bestaande knelpunten in een land.  
In deze voorstudie is een advies gegeven over de categorisering van de te monitoren 
naleving van kinderrechten in Nederland. Dit betreft echter slechts een beperkte eerste 
aanzet tot het ontwikkelen van een kinderrechtenmonitor. Verschillende bestudeerde 
projecten waarin is gezocht naar manieren om de naleving van kinderrechten te 
monitoren en waarin indicatoren zijn ontwikkeld, waren veel omvangrijker in de zin dat 
het tijdsbestek voor de projecten veel ruimer was, maar ook dat velen – experts, 
beroepskrachten en kinderen – werden betrokken bij het vaststellen van 
kinderrechtenthema’s die aandacht behoeven en mogelijke indicatoren die in dit opzicht 
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gebruikt kunnen worden.289 Daarbij blijkt uit onze inventarisatie onder andere 
Kinderombudspersonen in Europa dat zij bij de te selecteren domeinen en thema’s veelal 
gebruik maken van de vragen en informatie over kinderrechtenschendingen die bij hen 
binnenkomen. Het is dan ook aan te bevelen dat de Kinderombudsman in elk geval ook 
de vragen die bij hem sinds zijn start in april 2011 zijn binnengekomen, betrekt bij de 
keuze voor de te selecteren domeinen en thema’s. 
 
Hieronder wordt kort nader ingegaan op twee naar onze mening essentiële stappen die 
eigenlijk vervolgens nog door de Kinderombudsman ondernomen moeten worden 
voordat de te monitoren kinderrechten -  onderverdeeld in hoofddomeinen en subthema’s 
- voor Nederland in een kinderrechtenmonitor kunnen worden vastgelegd. 
 
Participatie van kinderen 
Naar onze mening kan een kinderrechtenmonitor niet worden ontwikkeld zonder de stem 
van kinderen en jongeren zelf. Alle kinderen hebben het recht om hun mening te geven in 
alle beslissingen die hen aangaan. Dit recht, dat is vastgelegd in artikel 12 IVRK, is door 
het Kinderrechtencomité in haar eerste bijeenkomst aangewezen als een van de vier 
algemene beginselen van het Verdrag. In 2009 heeft het Kinderrechtencomité een 
General Comment 12 gewijd aan het recht om gehoord te worden in alle 
aangelegenheden die het kind betreffen. Hierin noemt het Comité het artikel een van de 
fundamentele waarden van het verdrag. Artikel 12 IVRK heeft niet alleen betrekking op 
individuele kinderen maar ook op groepen kinderen. In paragraaf 12 van het General 
Comment stelt het Kinderrechtencomité dan ook: “The views expressed by children may 
add relevant perspectives and experience and should be considered in decision-making, 
policymaking and preparation of laws and/or measures as well as their evaluation”. 
Om recht te doen aan dit artikel zullen dan ook niet alleen indicatoren ontwikkeld moeten 
worden die toezien op de participatie van jongeren, maar zullen ook jongeren betrokken 
moeten worden bij het bepalen van de keuze van te monitoren (onderdelen van) 
kinderrechten en vervolgens bij het ontwikkelen van de indicatoren die hierbij gebruikt 
kunnen worden.  
 
"The Committee emphasizes that, in many cases, only children themselves are in a 
position to indicate whether their rights are being fully recognized and realized.  
Interviewing children and using children as researchers (with appropriate safeguards) is 
likely to be an important way of finding out, for example, to what extent their civil rights, 
including the crucial right set out in article 12, to have their views heard and given due 
consideration, are respected within the family, in schools and so on." (GC12, par. 50) 

                                                 
289 Zo zijn bijvoorbeeld de door de Fundamental Rights Agency ontwikkelde kinderrechten-indicatoren 
(FRA 2009) een product van een periode van 15 maanden intensief onderzoek, inclusief een uitgebreide 
consultatieronde met vele internationale, nationale en EU-stakeholders, beleidsmakers en 
kinderrechtenexperts en een uitgebreide analyse van de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data. 
Daarbij wordt aangegeven dat de ontwikkelde indicatoren slechts als uitgangspunt dienen die voortdurende 
aanscherping en uitbreiding behoeven. 
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Experts  
Om te voorkomen dat knelpunten waarvoor in deze bronnen (nog) weinig aandacht is, 
over het hoofd worden gezien, wordt aangeraden om een expertmeeting te organiseren, 
waarin vanuit verschillende disciplines op de geselecteerde thema’s kan worden 
gereflecteerd. De experts kunnen nader reflecteren op het advies dat in deze voorstudie 
ten behoeve van de Kinderrechtenmonitor wordt gedaan en kunnen worden bevraagd 
over hun instemming met dit advies en hun mogelijke aanvullingen of voorstellen tot 
aanpassing. Te denken valt o.a. aan de volgende experts: prof. Jaap E. Doek (emeritus 
hoogleraar familie- en jeugdrecht VU Amsterdam), dr. Ton Liefaard (universitair docent 
Universiteit Utrecht), mr. Carla van Os (projectleider kinderen en vreemdelingenrecht 
Defence for Children), dr.mr. Sarah van Walsum (senior-onderzoeker 
vreemdelingenrecht VU Amsterdam) drs. Froukje Haijer (expert kind en spelen), Isabeth 
Mijnarends (coördinerend jeugdofficier van justitie), prof. Caroline Forder (bijz. 
hoogleraar Rechten van het Kind, VU Amsterdam), mr. Jolande Calkoen (voorzitter 
landelijke werkgroep kinderrechters). 
 
Het is verder aan te bevelen dat bij de verdere ontwikkeling van een 
kinderrechtenmonitor in elk geval wordt gesproken met de ontwikkelaars van Kinderen 
in Tel!, het Jaarbericht Kinderrechten en de Jeugdmonitor, zodat kansen en valkuilen 
duidelijker zichtbaar worden en wordt geleerd van eerdere initiatieven om via een 
monitor inzichtelijk te maken hoe het met (bepaalde onderdelen van) kinderrechten in 
Nederland is gesteld. 
 
Ideeën voor het uitbreiden van de kinderrechtenmonitor in volgende jaren: 

� Meer participatie van kinderen door bijvoorbeeld een grote groep kinderen en 
jongeren te interviewen of een vragenlijst te laten invullen over welke thema’s zij 
belangrijk vinden;290  

� Of door de 10 meest voorkomende klachten die binnenkomen bij de 
Kinderombudsman eraan toe te voegen;291 , Gedacht kan worden aan 
samenwerking met stichting Alexander of het oprichten van een 
jongerenklankbordgroep. 

 
 
9.3 Hoe nu verder? 
 
De Kinderombudsman zal zich naar aanleiding van deze voorstudie moeten uitspreken 
over het vervolgtraject voor het ontwikkelen van een Kinderrechtenmonitor. Daarbij 
zullen verschillende keuzes moeten worden gemaakt, zoals: 
 

� Wat is het primaire doel van de kinderrechtenmonitor: een ‘watchdog’ of meer 
een objectieve informatie-voorziening? 

                                                 
290 Zie voor de aanpak: Invernizzi & Williams 2011; Kilkelly & Lundy 2007, p.72-74. 
291 Kilkelly 2011. Dit rapport is te bekijken op: www.oco.ie/publications/complaints-and-
investigations.html. 
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� Hoe omvangrijk wordt de kinderrechtenmonitor in het eerste jaar: wordt er met 
een beperkte themalijst gestart, die jaarlijks wordt uitgebreid, of wordt vanaf de 
start met dezelfde domeinen en thema’s gewerkt? 

� Hoe verhoudt de kinderrechtenmonitor zich tot de rapportageplicht van de 
Kinderombudsman aan het Kinderrechtencomité: wordt deze als basis gebruikt of 
wordt juist gekozen voor een andere inhoud? 

� Hoe wordt bij de verdere ontwikkeling de participatie van kinderen en jongeren 
ingebouwd? 

 
Met deze voorstudie is een eerste basis gelegd voor een Nederlandse 
kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman. Wij hopen dat deze basis aanleiding 
geeft voor een snelle verdere ontwikkeling van een kinderrechtenmonitor, want deze zal  
straks een belangrijk instrument zijn om toe te zien op de naleving van kinderrechten in 
Nederland.  
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Bijlage1 Europese initiatieven voor het monitoren van  

kinderrechten 
 
 
Bij het ontwikkelen van een kinderrechtenmonitor in Nederland door de 
Kinderombudsman is het belangrijk om op te hoogte te zijn van reeds bestaande kennis 
en ervaring van netwerken en andere Kinderombudspersonen in Europa. Internationale 
samenwerking, bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaring, is van grote 
meerwaarde. Deze samenwerking heeft vorm gekregen in het European Network 
Ombudspersons for Children (ENOC) en Child Rights Information Network (CRIN). 
Om andere Europese initiatieven in kaart te brengen is een inventarisatie gemaakt van 
andere Kinderombudspersonen in Europa met behulp van een lijst die is gepubliceerd op 
de site van het ENOC.292 Uit die lijst zijn negen Kinderombudspersonen geselecteerd, die 
vervolgens zijn benaderd per mail met de vraag wat welke activiteiten zij hebben 
ontplooid ten behoeve van het monitoren van kinderrechten, welke thema’s zij monitoren 
en hoe zij dit doen (methodiek). De selectie is gemaakt op basis van vergelijkbaarheid 
van de landen met Nederland. De volgende landen zijn benaderd: België, Denemarken, 
Engeland, Finland, Noord-Ierland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden. Vijf van 
de negen Kinderombudspersonen hebben een reactie gegeven, namelijk België, 
Engeland, Finland, Ierland, Noorwegen. De inhoud van deze reacties worden verwerkt in 
dit hoofdstuk. 
Naast andere Kinderombudspersonen is er contact gezocht met contactpersonen bij het 
ENOC en het CRIN met de vraag of zij ons meer informatie konden verschaffen over 
Europese initiatieven voor het ontwikkelen van monitoren voor kinderrechten, en is 
verschillende malen contact geweest met de heer Manchini, werkzaam bij het 
onderzoekscentrum Innocenti van UNICEF en actief betrokken bij verschillende 
projecten waarin kinderrechten-indicatoren zijn of worden ontwikkeld. 
 
Europese initiatieven 
Uit het contact met ENOC bleek dat er nog niet op Europees niveau wordt samengewerkt 
om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. Zoals in andere delen van dit rapport reeds 
is besproken, wordt er wel onderzoek gedaan naar indicatoren om (de naleving van) 
kinderrechten te meten. Een voorbeeld van een dergelijk veelomvattend onderzoek is het 
eerder besproken onderzoek van de FRA. Uit mailcontact met het ENOC blijkt dat de 
Kinderombudspersonen in Europa ieder een eigen invulling geven aan het monitoren van 
de naleving van het IVRK, naast de verplichte landenrapportages aan het 
Kinderrechtencomité. Een samenwerking tussen (Europese) ombudspersonen is wellicht 
aan te bevelen zodat kennis en ervaring op dit gebied, meer dan nu het geval is, gedeeld 
kan worden. 
 
                                                 
292 www.crin.org/enoc/members/index.asp 
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Monitoring in andere landen 
Voor dit onderzoek zijn negen andere Kinderombudspersonen benaderd in West-
Europese landen. Vijf van de negen Kinderombudspersonen hebben inhoudelijk 
gereageerd op de vraag hoe zij te monitoren kinderrechtenthema’s bepalen en welke 
methode zij daarvoor gebruiken, met specifieke aandacht voor (reeds ontwikkelde) 
indicatoren. In deze paragraaf zullen deze ontwikkelingen worden besproken. 
 
Selecteren van te monitoren thema’s 
Uit het contact met de verschillende Kinderombudsmannen bleek dat het onmogelijk is 
om alle onderwerpen uit het IVRK te monitoren. De meeste Kinderombudsmannen 
maken dus een selectie van thema’s waar zij zich in een bepaalde periode op richten. 
Deze selectie, of prioritering, wordt in België gedaan op basis van de opportuniteit van 
het moment, de actualiteitswaarde, signalen die binnenkomen bij de kinderombudsman en 
internationale agendasetting van kinderrechten-actoren. In Finland wordt gekeken naar 
vragen van ouders die worden gesteld aan de Kinderombudsman, die informatie 
verschaffen over de leefsituatie van kinderen, en maken zij gebruik van informatie die zij 
van kinderen krijgen. Elk jaar kiezen zij thema’s waarop zij zich specifiek richten en 
doen zij hiervan verslag in hun jaarverslag. De Noorse kinderombudsman koppelt de te 
monitoren onderwerpen aan de richtlijnen voor landenrapporten die het 
Kinderrechtencomité geeft en de Concluding Observations van het Kinderrechtencomité 
aan Noorwegen De kinderombudsman in Noord-Ierland heeft de wetenschapper Ursula 
Kilkelly opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de monitoring van kinderrechten in 
Noord-Ierland. Zij heeft hier veelomvattend onderzoek naar gedaan. Voor dit onderzoek 
in Noord-Ierland is ervoor gekozen om te focussen op probleemgebieden; kinderrechten 
zijn geïdentificeerd die worden ondergewaardeerd of genegeerd (zie hierover ook hfst. 2). 
Kilkelly heeft daarbij vijf criteria opgesteld: de meest geïdentificeerde problemen door 
kinderen en jongeren, de ernstigste schendingen van kinderrechten, onverenigbaarheid 
met algemene beginselen uit het IVRK, situaties waar meerdere kinderen tegelijk worden 
geschonden en thema’s die werden aangekaart in de Concluding Observations van het 
VN-Comité.293  
 
 
Methoden 
Bij alle landen die hebben gereageerd op onze vraag om informatie hoe zij de monitoring 
van kinderrechten vormgeven, worden kinderen rechtstreeks betrokken. Kinderen worden 
geïnterviewd over hun leefsituatie en er worden (op verschillende schaal) vragenlijsten 
afgenomen bij de kinderen. Het betrekken van kinderen in de kinderrechtenmonitor kan 
worden gezien essentieel want als een directe naleving van art. 12 IVRK. Het beste 
voorbeeld hiervan is het al eerder genoemde onderzoek van Kilkelly, waarbij 1064 
kinderen zijn bevraagd op 27 basisscholen in Noord-Ierland. Ook Noorwegen, België en 
Finland hebben kinderen betrokken bij hun onderzoek naar de naleving van 
kinderrechten. Zo heeft België een onderzoek uitgevoerd naar geweld onder kinderen, 
waarbij zij eerst zgn. ‘focusgesprekken’ hebben gevoerd met een dertigtal kinderen, 
waarna een vragenlijst is ontwikkeld die is uitgezet onder 2000 kinderen in België. De 
kinderombudsman in Finland werkt regelmatig aan kleinschalige onderzoeken om de 
                                                 
293 Kilkelly e.a. 2005. 
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situatie met betrekking tot verschillende thema’s in kaart te brengen. Hierbij wordt vaak 
informatie direct van kinderen verkregen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek 
uitgevoerd door de Kinderombudsman in Finland in samenwerking met twee NGO’s, 
naar de mening van kinderen en jongeren in Finland over de realisatie van hun rechten. 
Hiervoor is een survey ontwikkeld, 600 kinderen hebben geparticipeerd in deze studie. 
De Kinderombudsman in Finland heeft deze studie tevens gebruikt voor haar rapportage 
aan het VN Comité.294 Naast onderzoeken waarbij een grote groep kinderen wordt bereikt 
met vragenlijsten, voert de Finse kinderombudsman ook onderzoeken uit waarbij 
gesproken wordt met kleinere (meer specifieke) groepen kinderen, zoals Roma of 
Sami.295 
Ook de Noorse kinderombudsman geeft aan de laatste jaren steeds actiever te zijn 
geworden in het praten met kinderen en het betrekken van kinderen in expertgroepen.  
 
Aanbeveling(en) voor de Kinderombudsman in Nederland 
In reactie op onze vragen aan de verschillende Kinderombudspersonen en ENOC geven 
de Kinderombudspersonen van Finland en België en ENOC aan dat het bijzonder 
moeilijk is om indicatoren te ontwikkelen om (de naleving van) kinderrechten te meten. 
Zoals hiervoor is gesteld, wordt er op dit moment nog niet op Europees niveau 
samengewerkt bij het ontwikkelen van een monitor. De Kinderombudsman in Nederland 
zou deze samenwerking met andere Kinderombudspersonen op termijn wel aan kunnen 
gaan. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwisselen van kennis en initiatieven die 
worden ondernomen in de verschillende landen. 
Voor wat betreft de landen waarmee contact is geweest, blijkt dat zij keuzes maken in de 
te monitoren thema’s, omdat het monitoren van het gehele IVRK, zoals ook al eerder 
opgemerkt, praktisch onmogelijk is. De verschillende landen maken keuzes op basis van 
een aantal criteria zoals actualiteit, onderwerpen waar de meeste klachten over 
binnenkomen of onderwerpen die kinderen in interviews of vragenlijsten aangeven 
belangrijk te vinden.  
Kinderen nemen in alle initiatieven een actieve rol in, het is dus aan te bevelen om 
kinderen te betrekken bij een Nederlandse kinderrechtenmonitor, zowel om keuzes te 
maken voor de te monitoren thema’s, als om de stem van kinderen met betrekking tot 
deze thema’s een belangrijke rol te geven bij de ontwikkeling van kinderrechten-
indicatoren waarmee de thema’s gemonitord kunnen worden. 
 
 
 
 

                                                 
294 Reports of the Office of the Ombudsman for Children, Päivi Tuononen: “It concerns adults! The 
opinion of children and young people in Finland on the realization of their rights.” (English summary), 20 
november 2008. Te raadplegen via: 
www.lapsiasia.fi/c/document_library/get_file?folderId=97173&name=DLFE-8327.pdf 
295 www.lapsiasia.fi/en/current/press_releases/press_release/view/1397164; 
www.lapsiasia.fi/en/current/press_releases/press_release/view/1397176 
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Bijlage 2 Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, 

Overwegende dat, in overeenstemming met de in het Handvest van de Verenigde Naties 
verkondigde beginselen, erkenning van de waardigheid inherent aan, alsmede van de 
gelijke en onvervreemdbare rechten van, alle leden van de mensengemeenschap de 
grondslag is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld, 

Indachtig dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de 
fundamentele rechten van de mens en in de waardigheid en de waarde van de mens 
opnieuw hebben bevestigd en hebben besloten sociale vooruitgang en een hogere 
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen, 

Erkennende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en in de Internationale Verdragen inzake de Rechten van de Mens hebben 
verkondigd en zijn overeengekomen dat een ieder recht heeft op alle rechten en vrijheden 
die daarin worden beschreven, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals naar ras, 
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale 
afkomst, eigendom, geboorte of andere status, 

Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg 
en bijstand, 

Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke 
omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het 
bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn 
verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen, 

Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar 
persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde 
en begrip, 

Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een 
zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in 
het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de 
geest van de vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, 

Indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind is vermeld 
in de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind van 1924 en in de 
Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering op 
20 november 1959 en is erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 
in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (met name in de 
artikelen 23 en 24), in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (met name in artikel 10) en in de statuten en desbetreffende akten van 
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gespecialiseerde organisaties en internationale organisaties die zich bezighouden met het 
welzijn van kinderen, 

Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, "het kind 
op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg 
nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na zijn 
geboorte", 

Herinnerende aan de bepalingen van de Verklaring inzake Sociale en Juridische 
Beginselen betreffende de Bescherming en het Welzijn van Kinderen, in het bijzonder 
met betrekking tot Plaatsing in een Pleeggezin en Adoptie, zowel Nationaal als 
Internationaal; de Standaard Minimumregels van de Verenigde Naties voor de 
Toepassing van het Recht op Jongeren (de Beijingregels); en de Verklaring inzake de 
Bescherming van Vrouwen en Kinderen in Noodsituaties en Gewapende Conflicten, 

Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijk 
moeilijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven, 

Op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en culturele waarde 
die ieder volk hecht aan de bescherming en de harmonische ontwikkeling van het kind, 

Het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van de 
levensomstandigheden van kinderen in ieder land, in het bijzonder in de 
ontwikkelingslanden, 

Zijn het volgende overeengekomen: 

DEEL I 

Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan 
achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de 
meerderjarigheid eerder wordt bereikt. 
 
Artikel 2  
 
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag 
beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie 
van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of 
andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, 
geboorte of andere omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettige voogd. 
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het 
kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de 
omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van 
de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind. 
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Artikel 3  
 
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het 
kind de eerste overweging. 
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de 
bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de 
rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk 
verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en 
bestuurlijke maatregelen. 
3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de 
door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de 
veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede 
bevoegd toezicht. 
 
Artikel 4  
 
De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere 
maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van 
economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die Partij zijn deze 
maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit 
toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale samenwerking. 
 
Artikel 5  
 
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van 
de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de 
gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die 
wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en 
begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op 
een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind. 
 
Artikel 6  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft. 
2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot 
overleven en de ontwikkeling van het kind. 
 
Artikel 7 
 
1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte 
het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, 
het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. 
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2. De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in 
overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de 
desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind 
anders staatloos zou zijn. 
 
Artikel 8 
 
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn 
of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en 
familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging. 
2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle 
bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende 
bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen. 
 
Artikel 9 
 
1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of 
haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de 
mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en 
de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang 
van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals 
wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders, of 
wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 
aanzien van de verblijfplaats van het kind. 
2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de 
gelegenheid te krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te 
brengen. 
3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide 
ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks 
contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het 
kind. 
4. Tenzij een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een Staat 
die partij is, zoals inhechtenisneming, gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit een 
maatregel het overlijden ten gevolge hebbend (met inbegrip van overlijden, door welke 
oorzaak ook, terwijl de betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden) van één 
ouder of beide ouders of van het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de ouders, aan 
het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid van het kind de noodzakelijke 
inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt of waar de afwezige 
leden van het gezin zich bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het welzijn 
van het kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen 
van een dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n). 
 
Artikel 10  
 
1. In overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 
9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of van zijn ouders om een Staat die partij is, 
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voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met 
welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen 
voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen nadelige gevolgen heeft voor de 
aanvragers en hun familieleden. 
2. Een kind van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, heeft het recht op 
regelmatige basis, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, persoonlijke betrekkingen 
en rechtstreekse contacten met beide ouders te onderhouden. Hiertoe, en in 
overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 9, 
tweede lid, eerbiedigen de Staten die partij zijn het recht van het kind en van zijn of haar 
ouders welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten, en het eigen land 
binnen te gaan. Het recht welk land ook te verlaten is slechts onderworpen aan de 
beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn ter bescherming van de 
nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden, of van de 
rechten en vrijheden van anderen, en verenigbaar zijn met de andere in dit Verdrag 
erkende rechten. 
 
Artikel 11 
 
1. De Staten die partij zijn, nemen maatregelen ter bestrijding van de ongeoorloofde 
overbrenging van kinde-ren naar en het niet doen terugkeren van kinderen uit het 
buitenland. 
2. Hiertoe bevorderen de Staten die partij zijn het sluiten van bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten of het toetreden tot bestaande overeenkomsten. 
 
Artikel 12 
 
1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te 
vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind 
betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in 
overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. 
2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in 
iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, 
op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht. 
 
Artikel 13  
 
1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de 
vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en 
door te geven, ongeacht landsgrenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte 
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn of haar keuze. 
2. De uitoefening van dit recht kan aan bepaalde beperkingen worden gebonden, doch 
alleen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn: 
a. voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen; of 
b. ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de 
volksgezondheid of de goede zeden. 
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Artikel 14  
 
1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst. 
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien 
van toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn 
of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van 
het kind. 
3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan 
slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en 
noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de 
volksgezondheid of de goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van 
anderen. 
 
Artikel 15 
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen de rechten van het kind op vrijheid van vereniging 
en vrijheid van vreedzame vergadering. 
2. De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden 
onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in 
een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of 
de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de 
goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
 
Artikel 16 
 
1. Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige 
inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of 
zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer 
en goede naam. 
2. Het kind heeft het recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of 
aantasting. 
 
Artikel 17  
 
De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en 
waarborgen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid 
van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht 
op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn: 
a. de massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden die tot sociaal 
en cultureel nut zijn voor het kind en in overeenstemming zijn met de strekking van 
artikel 29; 
b. internationale samenwerking aan te moedigen bij de vervaardiging, uitwisseling en 
verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit een verscheidenheid van culturele, 
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nationale en internationale bronnen; 
c. de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen; 
d. de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met de behoeften 
op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid of tot de oorspronkelijke 
bevolking behoort; 
e. de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de bescherming van het 
kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn, indachtig 
de bepalingen van de artikelen 13 en 18. 
 
Artikel 18  
 
1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te 
verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het 
geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de 
ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg. 
2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te 
bevorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan ouders en wettige 
voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind 
betreffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten 
voor kinderzorg. 
3. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat 
kinderen van werkende ouders recht hebben op gebruikmaking van diensten en 
voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen. 
 
Artikel 19  
 
1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en 
maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle 
vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of geestelijke 
verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van 
seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) 
of iemand anders die de zorg voor het kind heeft. 
2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende 
procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma's om te voorzien in de 
nodige ondersteuning van het kind en degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede 
procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, 
verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling 
zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke 
instanties. 
 
Artikel 20  
 
1. Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet 
missen, of dat men in zijn of haar belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft 
het recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege. 
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2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, een 
andere vorm van zorg voor dat kind. 
3. Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, kafalah volgens 
het Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen 
voor kinderzorg. Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening 
gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de 
etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar 
achtergrond wat betreft de taal. 
 
Artikel 21  
 
De Staten die partij zijn en die de methode van adoptie erkennen en/of toestaan, 
waarborgen dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is, en: 
a. waarborgen dat de adoptie van een kind slechts wordt toegestaan mits daartoe 
bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en 
procedures en op grond van alle van belang zijnde en betrouwbare gegevens, bepalen dat 
de adoptie kan worden toegestaan gelet op de verhoudingen van het kind met zijn of haar 
ouders, familieleden en wettige voogden, en mits, indien vereist, de betrokkenen, na 
volledig te zijn ingelicht, op grond van de adviezen die noodzakelijk worden geacht, 
daarmee hebben ingestemd; 
b. erkennen dat interlandelijke adoptie kan worden overwogen als andere oplossing voor 
de zorg voor het kind, indien het kind niet in een pleeg- of adoptiegezin kan worden 
geplaatst en op geen enkele passende wijze kan worden verzorgd in het land van zijn of 
haar herkomst; 
c. verzekeren dat voor het kind dat bij een interlandelijke adoptie is betrokken 
waarborgen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan die welke betaan bij adoptie in 
het eigen land; 
d. nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat, in het geval van 
interlandelijke adoptie, de plaatsing niet leidt tot ongepast geldelijk voordeel voor de 
betrokkenen; 
e. bevorderen, wanneer passend, de verwezenlijking van de doeleinden van dit artikel 
door het aangaan van bilaterale of multilaterale regelingen of overeenkomsten, en 
spannen zich in om, in het kader daarvan, te waarborgen dat de plaatsing van het kind in 
een ander land wordt uitgevoerd door bevoegde autoriteiten of instellingen. 
 
Artikel 22 
 
1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind 
dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met het toepasselijke 
internationale of nationale recht en de toepasselijke procedures als vluchteling wordt 
beschouwd, ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand anders 
wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt bij het genot van de 
van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag en in andere internationale akten 
inzake de rechten van de mens of humanitaire akten waarbij de bedoelde Staten partij 
zijn. 
2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking 
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aan alle inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernemen-
tele organisaties of niet-gouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties 
samenwerken, om dat kind te beschermen en bij te staan en de ouders of andere 
gezinsleden op te sporen van een kind dat vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen 
te verkrijgen voor hereniging van het kind met het gezin waartoe het behoort. In gevallen 
waarin geen ouders of andere familieleden kunnen worden gevonden, wordt aan het kind 
dezelfde bescherming verleend als aan ieder ander kind dat om welke reden ook, blijvend 
of tijdelijk het leven in een gezin moet ontberen, zoals beschreven in dit Verdrag. 
 
Artikel 23  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind 
een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de 
waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve 
deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken. 
2. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het gehandicapte kind op bijzondere 
zorg, en stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in aanmerking komende kind en 
degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar verzorging, afhankelijk van de 
beschikbare middelen, de bijstand wordt verleend die is aangevraagd en die passend is 
gezien de gesteldheid van het kind en de omstandigheden van de ouders of anderen die 
voor het kind zorgen. 
3. Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind, dient de in 
overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, wanneer mogelijk, gratis te 
worden verleend, rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of anderen 
die voor het kind zorgen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen dat het 
gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs, opleiding, voorzieningen 
voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep, en 
recreatiemogelijkheden, op een wijze die ertoe bijdraagt dat het kind een zo volledig 
mogelijke integratie in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met 
inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling. 
4. De Staten die partij zijn, bevorderen, in de geest van internationale samenwerking, de 
uitwisseling van passende informatie op het gebied van preventieve gezond-heidszorg en 
van medische en psychologische behandeling van, en behandeling van functionele 
stoornissen bij, gehandicapte kinderen, met inbegrip van de verspreiding van en de 
toegang tot informatie betreffende revalidatiemethoden, onderwijs en 
beroepsopleidingen, met als doel de Staten die partij zijn, in staat te stellen hun 
vermogens en vaardigheden te verbeteren en hun ervaring op deze gebieden te verruimen. 
Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening gehouden met de behoeften van 
ontwikkelingslanden. 
 
Artikel 24  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst 
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en 
het herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat 
geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor 
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gezondheidszorg wordt onthouden. 
2. De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en 
nemen passende maatregelen, met name: 
a. om baby- en kindersterfte te verminderen; 
b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinderen te 
waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg; 
c. om ziekte, ondervoeding en slechte voeding te bestrijden, mede binnen het kader van 
de eerstelijnsgezondheidszorg, door onder andere het toepassen van gemakkelijk 
beschikbare technologie en door het voorzien in voedsel met voldoende voedingswaarde 
en zuiver drinkwater, de gevaren en risico's van milieuverontreiniging in aanmerking 
nemend; 
d. om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waarborgen; 
e. om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name ouders en 
kinderen, worden voorgelicht over, toegang hebben tot onderwijs over, en worden 
gesteund in het gebruik van de fundamentele kennis van de gezondheid van en de 
voeding van kinderen, de voordelen van borstvoeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen 
en het voorkomen van ongevallen; 
f. om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzieningen voor en 
voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen. 
3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde 
traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen. 
4. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te 
bevorderen en aan te moedigen teneinde geleidelijk de algehele verwezenlijking van het 
in dit artikel erkende recht te bewerkstelligen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden. 
 
Artikel 25  
 
De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde 
autoriteiten uit huis is geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling in verband 
met zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid, op een periodieke evaluatie van 
de behandeling die het kind krijgt en van alle andere omstandigheden die verband houden 
met zijn of haar plaatsing. 
 
Artikel 26  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten 
van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en 
nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te 
bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht. 
2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening 
wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die 
verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die 
van belang is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind 
wordt ingediend. 
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Artikel 27 
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die 
toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van het kind. 
2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire 
verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun 
financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van het kind. 
3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden 
en met de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en 
anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en 
voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma's voor materiële bijstand en 
ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. 
4. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal te 
waarborgen van uitkeringen tot onderhoud van het kind door de ouders of andere 
personen die de financiële verantwoordelijkheid voor het kind dragen, zowel binnen de 
Staat die partij is als vanuit het buitenland. Met name voor gevallen waarin degene die de 
financiële verantwoordelijkheid voor het kind draagt, in een andere Staat woont dan die 
van het kind, bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot internationale 
overeenkomsten of het sluiten van dergelijke overeenkomsten, alsmede het treffen van 
andere passende regelingen. 
 
Artikel 28  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde dit 
recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich er 
met name toe: 
a. primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen; 
b. de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen, 
met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind 
beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals 
de invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien 
noodzakelijk; 
c. met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor 
een ieder naar gelang zijn capaciteiten; 
d. informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen 
beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken; 
e. maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal 
kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen. 
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de 
wijze van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke 
waardigheid van het kind en in overeenstemming is met dit Verdrag. 
3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in 
aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen tot 
de uitbanning van onwetendheid en analfabetisme in de gehele wereld, en de 
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toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis en moderne 
onderwijsmethoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met 
de behoeften van ontwikkelingslanden. 
 
Artikel 29  
 
1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn 
gericht op: 
a. de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en 
lichamelijke vermogens van het kind; 
b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
en voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen; 
c. het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen 
culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind 
woont, het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare; 
d. de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in 
de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap 
tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot 
de oorspronkelijke bevolking; 
e. het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving. 
2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het 
de vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen, onderwijsin-stellingen op 
te richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het 
eerste lid van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die 
instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgestelde minimum-
normen. 
 
Artikel 30  
 
In die Staten waarin etnische of godsdienstige minderheden, taalminderheden of personen 
behorend tot de oorspronkelijke bevolking voorkomen, wordt het kind dat daartoe 
behoort niet het recht ontzegd te zamen met andere leden van zijn of haar groep zijn of 
haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen godsdienst te belijden en ernaar te leven, of 
zich van zijn of haar eigen taal te bedienen. 
 
Artikel 31  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op 
deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op 
vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven. 
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan 
het culturele en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en 
stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke 
en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. 
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Artikel 32  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen 
economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid 
gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de 
gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke 
ontwikkeling van het kind. 
2. De Staten die partij zijn, nemen wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en 
maatregelen op onderwijsterrein om de toepassing van dit artikel te waarborgen. Hiertoe, 
en de desbetreffende bepalingen van andere internationale akten in acht nemend, 
verbinden de Staten die partij zijn zich er in het bijzonder toe: 
a. een minimumleeftijd of minimumleeftijden voor toelating tot betaald werk voor te 
schrijven; 
b. voorschriften te geven voor een passende regeling van werktijden en 
arbeidsvoorwaarden; 
c. passende straffen of andere maatregelen voor te schrijven ter waarborging van de 
daadwerkelijke uitvoering van dit artikel. 
 
Artikel 33  
 
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, 
bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te 
beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen 
zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van 
kinderen bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te 
voorkomen. 
 
Artikel 34 
 
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen 
van seksuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen alle Staten die partij zijn met 
name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen 
dat: 
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele 
activiteiten; 
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele 
praktijken; 
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch 
materiaal. 
 
Artikel 35 
 
De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale 
maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop van of van de handel in 
kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook. 
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Artikel 36  
 
De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle andere vormen van exploitatie 
die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind. 
 
Artikel 37  
 
De Staten die partij zijn, waarborgen dat: 
a. geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Doodstraf noch levenslange 
gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare 
feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar; 
b. geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt 
beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt 
overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de 
kortst mogelijke passende duur; 
c. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, wordt behandeld met menselijkheid 
en met eerbied voor de waardigheid inherent aan de menselijke persoon, en zodanig dat 
rekening wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Met 
name wordt ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, gescheiden van 
volwassenen tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen, en heeft 
ieder kind het recht contact met zijn of haar familie te onderhouden door middel van 
correspondentie en bezoeken, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; 
d. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld te 
beschikken over juridische en andere passende bijstand, alsmede het recht de wettigheid 
van zijn vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan van een rechter of een andere 
bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit, en op een onverwijlde beslissing ten 
aanzien van dat beroep. 
 
Artikel 38 
 
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe eerbied te hebben voor en de 
eerbiediging te waarborgen van tijdens gewapende conflicten op hen van toepassing 
zijnde regels van internationaal humanitair recht die betrekking hebben op kinderen. 
2. De Staten die partij zijn, nemen alle uitvoerbare maatregelen om te waarborgen dat 
personen jonger dan vijftien jaar niet rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden. 
3. De Staten die partij zijn, onthouden zich ervan personen jonger dan vijftien jaar in hun 
strijdkrachten op te nemen of in te lijven. Bij het opnemen of inlijven van personen die de 
leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, maar niet de leeftijd van achttien jaar, streven de 
Staten die partij zijn ernaar voorrang te geven aan diegenen die het oudste zijn. 
4. In overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het internationale recht om de 
burgerbevolking te beschermen in gewapende conflicten, nemen de Staten die partij zijn 
alle uitvoerbare maatregelen ter waarborging van de bescherming en de verzorging van 
kinderen die worden getroffen door een gewapend conflict. 
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Artikel 39  
 
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het 
lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat 
het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; 
foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing; of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in 
een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid 
van het kind. 
 
Artikel 40  
 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt verdacht van, 
vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een strafbaar feit, op een 
wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en 
eigenwaarde van het kind, die de eerbied van het kind voor de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met 
de leeftijd van het kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie 
van het kind en van de aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de 
samenleving. 
2. Hiertoe, en met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van internationale 
akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat: 
a. geen enkel kind wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het 
begaan van een strafbaar feit op grond van enig handelen of nalaten dat niet volgens het 
nationale of internationale recht verboden was op het tijdstip van het handelen of nalaten; 
b. ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van een strafbaar 
feit, ten minste de volgende garanties heeft: 
(i) dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld volgens de wet is 
bewezen; 
(ii) dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van de tegen hem of haar 
ingebrachte beschuldigingen, indien van toepassing door tussenkomst van zijn of haar 
ouders of wettige voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in de 
voorbereiding en het voeren van zijn of haar verdediging; 
(iii) dat de aangelegenheid zonder vertraging wordt beslist door een bevoegde, 
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie in een eerlijke 
behandeling overeenkomstig de wet, in aanwezigheid van een rechtskundige of 
anderszins deskundige raadsman of -vrouw, en, tenzij dit wordt geacht niet in het belang 
van het kind te zijn, met name gezien zijn of haar leeftijd of omstandig-he-den, in 
aanwezigheid van zijn of haar ouders of wettige voogden; 
(iv) dat het er niet toe wordt gedwongen een getuigenis af te leggen of schuld te 
bekennen; dat het getuigen à charge kan ondervragen of doen ondervragen en dat het de 
deelneming en ondervraging van getuigen à decharge op gelijke voorwaarden kan doen 
geschieden; 
(v) indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar feit, dat dit oordeel 
en iedere maatregel die dientengevolge wordt opgelegd, opnieuw wordt beoordeeld door 
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een hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie 
overeenkomstig de wet; 
(vi) dat het kind kosteloze bijstand krijgt van een tolk indien het de gebruikte taal niet 
verstaat of spreekt; 
(vii) dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle stadia van het 
proces. 
3. De Staten die partij zijn, streven ernaar de totstandkoming te bevorderen van wetten, 
procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen 
die worden verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een 
strafbaar feit, en, in het bijzonder: 
a. de vaststelling van een minimumleeftijd onder welke kinderen niet in staat worden 
geacht een strafbaar feit te begaan; 
b. de invoering, wanneer passend en wenselijk, van maatregelen voor de handelwijze ten 
aanzien van deze kinderen zonder dat men zijn toevlucht neemt tot gerechtelijke stappen, 
mits de rechten van de mens en de wettelijke garanties volledig worden geëerbiedigd. 
4. Een verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor zorg, begeleiding 
en toezicht; adviezen; jeugdreclassering; pleegzorg; programma's voor onderwijs en 
beroepsopleiding en andere alternatieven voor institutionele zorg dient beschikbaar te zijn 
om te verzekeren dat de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en 
in de juiste verhouding staat zowel tot hun omstandigheden als tot het strafbaar feit. 
 
Artikel 41  
 
Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die meer bijdragen tot de 
verwezenlijking van de rechten van het kind en die zijn vervat in: 
a. het recht van een Staat die partij is; of 
b. het in die Staat geldende internationale recht. 

DEEL II 

Artikel 42  
 
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit 
Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan 
volwassenen als aan kinderen. 
 
Artikel 43  
 
1. Ter beoordeling van de voortgang die de Staten die partij zijn, boeken bij het nakomen 
van de in dit Verdrag aangegane verplichtingen , wordt een Comité voor de Rechten van 
het Kind ingesteld, dat de hieronder te noemen functies uitoefent. 
2. Het Comité bestaat uit tien deskundigen van hoog zedelijk aanzien en met erkende 
bekwaamheid op het gebied dat dit Verdrag bestrijkt. De leden van het Co-mité worden 
door de Staten die partij zijn, gekozen uit hun onderdanen, en treden op in hun 
persoonlijke hoedanigheid, waarbij aandacht wordt geschonken aan een evenredige 
geografische verdeling, alsmede aan de vertegenwoordiging van de voornaamste 
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rechtsstelsels. 
3. De leden van het Comité worden bij geheime stemming gekozen van een lijst van 
personen die zijn voorgedragen door de Staten die partij zijn. Iedere Staat die partij is, 
mag één persoon voordragen, die onderdaan van die Staat is. 
4. De eerste verkiezing van het Comité wordt niet later gehouden dan zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, en daarna iedere twee jaar. Ten minste vier 
maanden vóór de datum waarop een verkiezing plaatsvindt, richt de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties aan de Staten die partij zijn een schriftelijk verzoek hun 
voordrachten binnen twee maanden in te dienen. De Secretaris-Generaal stelt vervolgens 
een alfabetische lijst op van alle aldus voorgedragen personen, onder aanduiding van de 
Staten die partij zijn die hen hebben voorgedragen, en legt deze voor aan de Staten die 
partij zijn bij dit Verdrag. 
5. De verkiezingen worden gehouden tijdens vergaderingen van de Staten die partij zijn, 
belegd door de Secretaris-Generaal, ten hoofdkantore van de Verenigde Naties. Tijdens 
die vergaderingen, waarvoor twee derde van de Staten die partij zijn het quorum vormen, 
zijn degenen die in het Comité worden gekozen die voorgedragen personen die het 
grootste aantal stemmen op zich verenigen alsmede een absolute meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de Staten die partij zijn en die hun 
stem uitbrengen. 
6. De leden van het Comité worden gekozen voor een ambtstermijn van vier jaar. Zij zijn 
herkiesbaar indien zij opnieuw worden voorgedragen. De ambtstermijn van vijf van de 
leden die bij de eerste verkiezing zijn gekozen, loopt na twee jaar af; onmiddellijk na de 
eerste verkiezing worden deze vijf leden bij loting aangewezen door de Voorzitter van de 
vergadering. 
7. Indien een lid van het Comité overlijdt of aftreedt of verklaart om welke andere reden 
ook niet langer de taken van het Comité te kunnen vervullen, benoemt de Staat die partij 
is die het lid heeft voorgedragen een andere deskundige die onderdaan van die Staat is 
om de taken te vervullen gedurende het resterende gedeelte van de ambtstermijn, onder 
voorbehoud van de goedkeuring van het Comité. 
8. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast. 
9. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar. 
10. De vergaderingen van het Comité worden in de regel gehouden ten hoofdkantore van 
de Verenigde Naties of op iedere andere geschikte plaats, te bepalen door het Comité. Het 
Comité komt in de regel eens per jaar bijeen. De duur van de vergaderingen van het 
Comité wordt vastgesteld en, indien noodzakelijk, herzien door een vergadering van de 
Staten die partij zijn bij dit Verdrag, onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering. 
11. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de nodige medewerkers en 
faciliteiten beschikbaar voor de doeltreffende uitoefening van de functies van het Comité 
krachtens dit Verdrag. 
12. Met de goedkeuring van de Algemene Vergadering ontvangen de leden krachtens dit 
Verdrag ingesteld Comité emolumenten uit de middelen van de Verenigde Naties op door 
de Algemene Vergadering vast te stellen voorwaarden. 
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Artikel 44 
 
1. De Staten die partij zijn, nemen de verplichting op zich aan het Comité, door tus-
senkomst van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, verslag uit te brengen 
over de door hen genomen maatregelen die uitvoering geven aan de in dit Verdrag 
erkende rechten, alsmede over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het genot 
van die rechten: 
a. binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag voor de betrokken Staat die 
partij is; 
b. vervolgens iedere vijf jaar. 
2. In de krachtens dit artikel opgestelde rapporten dienen de factoren en eventuele 
moeilijkheden te worden aangegeven die van invloed zijn op de nakoming van de 
verplichtingen krachtens dit Verdrag. De rapporten bevatten ook voldoende gegevens om 
het Comité een goed inzicht te verschaffen in de toepassing van het Verdrag in het 
desbetreffende land. 
3. Een Staat die partij is die een uitvoerig rapport aan het Comité heeft overlegd, behoeft 
in de volgende rapporten die deze Staat in overeenstemming met het eerste lid, letter b, 
overlegt, basisgegevens die eerder zijn verstrekt, niet te herhalen. 
4. Het Comité kan Staten die partij zijn verzoeken om nadere gegevens die verband 
houden met de toepassing van het Verdrag. 
5. Het Comité legt aan de Algemene Vergadering, door tussenkomst van de Economische 
en Sociale Raad, iedere twee jaar rapporten over aangaande zijn werkzaamheden. 
6. De Staten die partij zijn, dragen er zorg voor dat hun rapporten algemeen beschikbaar 
zijn in hun land. 
 
Artikel 45 
 
Ten einde daadwerkelijke toepassing van het Verdrag te bevorderen en internationale 
samenwerking op het gebied dat het Verdrag bestrijkt, aan te moedigen: 
a. hebben de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en 
andeorgavan de Verenigde Naties het recht vertegenwoordigd te zijn bij het overleg over 
de toepassing van die bepalingen van dit Verdrag welke binnen de werkingssfeer van hun 
mandaat vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de 
Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen die zij passend acht, uitnodigen 
deskundig advies te geven over de toepassing van dit Verdrag op gebieden die binnen de 
werkingssfeer van hun onderscheiden mandaten vallen. Het Comité kan de 
gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere 
organen van de Verenigde Naties uitnodigen rapporten over te leggen over de toepassing 
van het Verdrag op gebieden waarop zij werkzaam zijn; 
b. doet het Comité, naar hij passend acht, aan de gespecialiseerde organisaties, het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen, alle rapporten van 
Staten die partij zijn, toekomen die een verzoek bevatten om, of waaruit een behoefte 
blijkt aan, technisch advies of technische ondersteuning, vergezeld van eventuele 
opmerkingen en suggesties van het Comité aangaande deze verzoeken of deze geble ken 
behoefte.; d. kan het Co-mité suggesties en algemene aanbevelingen doen gebaseerd op 
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de ingevolge de artikelen 44 en 45 van dit Verdrag ontvangen gegevens. Deze suggesties 
en algemene aanbevelingen worden aan iedere betrokken Staat die partij is, toegezonden, 
en medegedeeld aan de Algemene Vergadering, vergezeld van eventuele commentaren 
van de Staten die partij zijn. 

DEEL III 

Artikel 46 
 
Dit Verdrag staat open voor ondertekening door alle Staten. 
 
Artikel 47  
 
Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden 
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. 
 
Artikel 48  
 
Dit Verdrag blijft open voor toetreding door iedere Staat. De akten van toetreding worden 
neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. 
 
Artikel 49  
 
1. Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste dag die volgt op de datum van 
nederlegging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van de twintigste akte 
van bekrachtiging of toetreding. 
2. Voor iedere Staat die dit Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de nederlegging van 
de twintigste akte van bekrachtiging of toetreding, treedt het Verdrag in werking op de 
dertigste dag na de nederlegging door die Staat van zijn akte van bekrachtiging of 
toetreding. 
 
Artikel 50  
 
1. Iedere Staat die partij is, kan een wijziging voorstellen en deze indienen bij de Secreta-
ris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal deelt de voorgestelde 
wijziging vervolgens mede aan de Staten die partij zijn, met het verzoek hem te berichten 
of zij een conferentie van Staten die partij zijn, verlangen teneinde de voorstellen te 
bestuderen en in stemming te brengen. Indien, binnen vier maanden na de datum van 
deze mededeling, ten minste een derde van de Staten die partij zijn een dergelijke 
conferentie verlangt, roept de Secretaris-Generaal de Vergadering onder auspiciën van 
Verenigde Naties bijeen. Iedere wijziging die door een meerderheid van de ter 
conferentie aanwezige Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen, wordt 
aangenomen, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
2. Een wijziging die in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel wordt 
aangenomen, treedt in werking wanneer zij is goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties en is aanvaard door een meerderheid van twee 
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derde van de Staten die partij zijn. 
3. Wanneer een wijziging in werking treedt, is zij bindend voor de Staten die partij zijn 
die haar hebben aanvaard, terwijl de andere Staten die partij zijn gebonden zullen blijven 
door de bepalingen van dit Verdrag en door iedere voorgaande wijziging die zij hebben 
aanvaard. 
 
Artikel 51  
 
1. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ontvangt de teksten van de 
voorbehouden die de Staten op het tijdstip van bekrachtiging of toetreding maken, en 
stuurt deze rond aan alle Staten. 
2. Een voorbehoud dat niet verenigbaar is met doel en strekking van dit Verdrag is niet 
toegestaan. 
3. Een voorbehoud kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe strekkende 
mededeling gericht aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die vervolgens 
alle Staten hiervan in kennis stelt. Deze mededeling word van kracht op de datum van 
ontvangst door de Secretaris-Generaal. 
 
Artikel 52 
 
Een Staat die partij is, kan dit Verdrag opzeggen door een schriftelijke mededeling aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De opzegging wordt van kracht één jaar na 
datum van ontvangst van de mededeling door de Secretaris-Generaal. 
 
Artikel 53  
 
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt aangewezen als de depositaris van 
dit Verdrag. 
 
Artikel 54 
 
Het oorspronkelijke exemplaar van dit Verdrag, waarvan de Arabische, de Chinese, de 
Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijktijdig authentiek zijn, wordt nedergelegd 
bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. 
Ten blijke waarvan de ondertekenende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd 
door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend. 

 
 
 
 
 


